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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 

 כללי  .1

או  /ו"  המזמינה )להלן: "צ(  "ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע .1.1

למתן שירותי כח אדם   -   04/22מעוניינת לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'    "(המכללה "

(, הכל על פי תנאי מסמך זה ומסמכי המכרז האחרים, "המכרז: "להלןלהשגחה בבחינות )

 "(.  המכרז  מסמכיעל כלל הנספחים המצורפים )להלן: " 

מ .1.2 מחלקת  במזכירות  מוקדם  ברישום  חייב  במכרז,  השתתפות  השוקל  ספק  כרזים, כל 

לכתובת:   אימייל  משלוח  אודותיו    dafnaa@yvc.ac.il באמצעות  פרטים  מסירת  לרבות 

יירשם כאמור,   )שמו, שם הנציג מטעמו לצורך המכרז, דרכי התקשרות עמו(. מציע שלא 

הליך המכרזי )ככל קבלת עדכונים שיימסרו במהלך ה -יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי

שאכן ימסרו( ו/או קבלת תשובות לשאלות הבהרה ביחס למכרז, ככל שתימסרנה תשובות  

ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים בטלפון: או    04-6423589    כאלה. לפרטים נוספים 

 באמצעות משלוח אימייל לפי הכתובת המצוינת לעיל.  

 למתן שירותי כח אדם להשגחה בבחינות.  בחירת ספק  המכרז מיועד ל .1.3

המכללה   .1.4 של  האינטרנט  באתר  ולהורידם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 

https://www.yvc.ac.il    או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון

 . 04-6423589ו/או קבלת מסמכי המכרז בטלפון 

 ותהגדר .2

 מתן שירותי כח אדם להשגחה בבחינות.  -  04/22מספר  מכרז פומבי  –המכרז 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(.  – המזמינה/המכללה

 כל מציע פוטנציאלי השוקל להגיש הצעה למכרז זה. –מציע 

 . כלל השירותים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז –שירותים

 מנהל הסטודנטים, אשר הינו עובד סגל של המכללה. ראש  –המנהל 

 מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונחתם עמו חוזה.  –הספק הזוכה 

המקצועיות  בהתאם    –  הדרישות  הנדרשים  השירותים  את  המגדירות  המקצועיות  הדרישות 

 . 10בנספח למפורט 
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 מהות ההתקשרות   .3

ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה התקשרות עם ספק למתן כלל השירותים הנדרשים,  .3.1

 .כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם, ותכלול מתן שירותי כח אדם להשגחה בבחינות 

חודשים(, עם אופציה, של המזמינה, להאריך את    12ההתקשרות הינה לתקופה של שנה ) .3.2

, כל פעם בשנה נוספת או חלק ממנה. המשך ( פעמים נוספות4תקופת ההתקשרות ארבע )

 ההתקשרות תהא באותם התנאים על פי מסמכי מכרז זה והחוזה למכרז. 

אינה   .3.3 המכללה  כי  בזאת  ההשגחה    יובהר  בתחום  השנתיות  השעות  לכמות  מתחייבת 

. אמדן השעות  מסתמכות על שנים עברואמדן והינן      10  המצוינות בנספח בבחינות. השעות  

אחד  נועד   בכל  השנתית  ההתקשרות  גודל  סדר  את  להעריך  השונים  למציעים  לאפשר 

. למען הסר  , ואולם מובהר כי ההתקשרות הינה על בסיס ביצוע בפועלמהנושאים הנדרשים

את   להגדיל  ו/או  להקטין  הזכות  למכללה  שמורה  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  ספק, 

ולמציע הזוכה לא    של המכללהה  השעות הנדרשות במסגרת ההתקשרות והכל על פי צרכי 

 תהיה זכות להלין על כך. 

לבקר את תשלומי השכר לעובדים ע"י בודק חיצוני    תהא רשאית  מזמינה האחת לתקופה,   .3.4

שיתמנה על ידי המזמינה ועל הספק הזוכה להעביר לרשותו את כל החומר הנדרש לכך. כמו  

מטעמו  עובדים  של השכר    כן, שמורה למכללה הזכות לבקש כי הספק הזוכה יעביר תלושי

 למזמינה לצורך בקרה מדגמית המתבצעת במחלקת משאבי אנוש.

 למסמך א'  10להוראות סעיף  על הספק הזוכה להעביר את כל המסמכים הנדרשים בהתאם   .3.5

, ולמועדים הקבועים שם. על הספק הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים בנספח  )זה(

10. 

ים, ישלם הספק הזוכה פיצוי מוסכם, קבוע ומוערך מראש, עמידה בלוח הזמנ-במקרה של אי .3.6

 חוזה.   -בהתאם לקבוע במסמך ד'שאינו טעון הוכחת נזק, 

 הוראות שונות  .4

המציע מתחייב לאפשר למנהל ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל   .4.1

 הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, בכל עת. 

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המכללה שומרת לעצמה את  שהמציע מאשר כי ידוע לו   .4.2

היא  היה ושיקול הדעת הבלעדי לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז ונספחיו,  

 .סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכיה
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  במתןהעניינים הקשורים  בכל  ו/או מי מטעמו    נהלתחייב להישמע להוראות הממהמציע   .4.3

 השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  

 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .5

ש הסף  תנאי  כל  אחר  שימלא  מציע  רק  להשתתף  רשאי  )במכרז  זה  באופן  (  5בסעיף  להלן, 

 מצטבר:

כוח  רישיון לעסוק כקבלן כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  למציע    .5.1

 .  1996-תשנ"ו   ,אדם

על המציע לצרף את הרישיונות התקפים    ,*** להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה

 הנדרשים להצעתו. 

ה  המציע .5.2 כי  לרבות    ואהצהיר  לפחות,  בחוק  הקבוע  פי  על  מינימום  שכר  לעובדיו  משלם 

 הפרשות בגין זכויות סוציאליות וזכויות אחרות הנדרשות על פי חוק. 

 המציע הצהיר כי הנו עומד בתנאים הבאים:  .5.3

המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת  .5.3.1

השלישי בתוספת  המפורטים  העבודה, החוקים  דיני  של  האכיפה  להגברת  בחוק  ת 

 . השנים האחרונות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 3- ב ,2011 –תשע"ב 

לא הוטלו על המציע עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות בשלוש השנים האחרונות   .5.3.2

 מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

כהפרה אחת, אם ניתן אישור    הוטל עיצום כספי  ןלעניין זה יראו מספר הפרות שבגינ 

ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה 

 אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

בנוסף יש לצרף את אישור    למסמכי המכרז.  6*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח   

 מנהל ההסדרה על העדר קנסות. 
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 ניסיון המציע:  ןלענייתנאי סף  .5.4

במהלך   וח אדם,שירותי כ  הן סיפקבשלוש התקשרויות לפחות,  של    מוכח  מציע ניסיוןל .5.4.1

   עבור אותו לקוח.  זמנית -בו לפחות עובדים  150, של 2022-  2018השנים 

 . במסגרת טופס ההצעה  סיונוינעמידתו בתנאי זה ימלא המציע את פרטי    להוכחת

בנספח  המופיעות במפרטים    המציע הצהיר, כי יש ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות .5.5

 למסמכי המכרז.   10

 למסמכי המכרז. 1*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח  

 של המציע:  היקף פעילות ןלענייתנאי סף  .5.6

)ללא   שקלים חדשים(מיליון  ₪ )   1,000,000המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות    .5.6.1

פעילותו   בשל  וזאת  2022-  2018בין השנים    , בכל אחת משלוש שניםלפחות  מע"מ(,  

  שירותי כח אדם. בתחום 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה  .5.6.2

הבהרה: אם   "ל.הנ   לדרישהשצוינו    שניםבהמחזור הכספי שלו    התאמתחשבון בדבר  

להפריד תחומי עיסוק יש  למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום השירותים,  

 . האישורבמסגרת  םלציינאלה ולא 

 איתנות פיננסית ןלענייי סף תנא  .5.7

 . המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים  .5.7.1

לאישורו של רואה החשבון להוכחת עמידה בתנאי הסף בדבר היקף הפעילות   בנוסף .5.7.2

בדבר איתנות פיננסית בהתאם לנספח  המציע לחתום על הצהרה    (, נדרש5.6.2)סעיף  

2. 

, 2018שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת  ככל   .5.7.3

עליו להמציא את רשימת התיקים ולפרט בתמצית מדוע נכללים בחובות, מהות החוב,  

תהיה רשאית לפסול הצעה אשר ממנה עולה על   הכללהממקורו והסיבה לאי פרעונו.  

 .  מספקתפניו כי המציע נעדר איתנות פיננסית 

 .  1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.8
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ידי ישות משפטית אחת בלבד,  -יובהר, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת וכי ההצעה תוגש על .6

והמסמכים הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז יתייחסו לישות משפטית זו כאשר האישורים  

 בלבד.

כי   .6.1 מודגש,  ספק  הסר  סף לעיל  רבתי    5  סעיףבהדרישות  כלל  למען  תנאי  בבחינת  הן 

סעיפיו,  -על כל תתי זה לעיל,    פרקלהשתתפות במכרז וכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף ב

   תיחשב כהצעה לעניין המכרז.לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו   .6.2

על  וזאת  עימו,  הקשור  גורם  עם  אשר -או  מציע  של  הצעתו  וכן  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי 

 תתקבלנה לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים. 

 שעצםשלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם,    תהצעו .6.3

, המסמכיםאו  /ו  שהאישורים  וככל;  הסף  על   תיפסלנה  -למכרז  סף  תנאי  מהווה  המצאתם

רשאית המכללה שלא    - הוכחת קיומם של תנאי הסף  לצורך  רק  נדרשים,  מהם  איזה   או

 לפסול את ההצעה על הסף וליתן למציע הזדמנות להמציאם. 

 אופן הגשת ההצעות: .7

, גם הן ללא  שתי מעטפות נפרדות  הכוללתבמעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,  ההצעה תוגש   .7.1

זיהוי "  אחת. על מעטפה  סימני  מתן שירותי כח אדם להשגחה    04/22מכרז פומבי  ירשם 

ההצעה"   –בבחינות המכרז   מסמכי  מסמכי  כל  יוכנסו:  זו  מעטפה  אל  זיהוי.  סימני  ללא 

ידי המציע, ו/או ע"י מורשי החתימה ובצירוף חותמת - כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד על

כשהמציע הוא תאגיד; האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף וכל מסמך אחר,  

ירשם   השנייה . על המעטפה  8-ו  27.כאמור להלן בס"ק    שהינו הצעת המחיר  11ספח  למעט נ

פומבי  " בבחינות  04/22מכרז  להשגחה  אדם  כח  שירותי  מחיר–מתן  סימני  הצעת  ללא   "

  והצעת המחיר. 11נספח  –זיהוי ואליה תוכנס הצעת המחיר  

למלא   .7.2 המציע  וכן  הצעת    11בנספח  על  מע"מ,   ללא  שקלי  במטבע  מע"מ.  מחיר  בתוספת 

בחישוב מכפלת הכמות במחיר    מודגש בזאת, כי במקרה של טעות בחישוב הכללי, דהיינו,

 המחיר הקובע הוא מחיר היחידה.  –היחידה 

 הצעה כספית .8

ידו כדין )חתימה + חותמת מלאה( של  - מלא וחתום על עותק אחד על המציע לצרף להצעתו .8.1

בהצעת המחיר יש להציג את המחירים עבור  כתב כמויות בו המציע מילא את פרטי ההצעה.  

 כל אחד מן הסעיפים, כפי שהם מפורטים בטופס הצעת המחיר. 

 מילוי ההצעה הכספית במלואה, תביא לפסילת ההצעה.  - יודגש כי אי .8.2
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 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף.   .8.3

וימלא במדויק אחרי    .8.4 המציע יצרף להצעתו את כל המידע הדרוש, את כל מסמכי המכרז 

ונים  ההנחיות הנדרשות ממנו. לעניין זה, מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, השינויים והתיק

המציעים,   לכלל  בכתב  מציעיםפרוטוקול  שהועברו  התקיים(  כנס  המענה  ,  )אם  מסמך 

 לשאלות הבהרה וכן המסמכים וההמלצות אותם הוא נדרש לצרף להצעתו.  

 תיפסלנה.  –שלא תוכנסנה למעטפות המכרז כאמור לעיל מחיר הצעות   .8.5

, בתיבת  במסירה אישיתידי המציע -על  נה ופקד תלעיל   7.1  הצעות במתכונת הקבועה בסעיף .8.6

סגורות    במעטפות  ,2003'  מס  חדר  , 'א2, בניין מנהלה  הרכש  במשרדיהמכרזים של המכללה,  

היטב וחלקות, בלא כל כיתוב עליהן וללא סימני זיהוי של המציע, למעט הכיתוב כמפורט  

 המועד)להלן: "   12:00בשעה    10.8.22. המעטפות תוגשנה לא יאוחר מיום  7.1לעיל בסעיף  

הצעה שתימסר לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על   "(.הצעות  להגשת  האחרון

 רזים. ידי ועדת המכ-על הסף

 אין לשלוח הצעות בדואר.  .8.7

מילוי מדויק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו  -כל אי .8.8

על  אם  בין  מהם,  הסתייגות  כל  או  לעיל,  הנדרש  למעט  בגוף  -מהמסמכים,  תוספת  ידי 

ל עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכ   –המסמכים, בין אם במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת  

לפי שיקול דעתה של המזמינה. כמו כן רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר 

לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, ככל שתימצא כי אין מדובר בפגם או הסתייגות  

 מהותיים וכי אין במתן אפשרות כאמור כדי לפגוע בחובה לשמור על  השוויון בין המציעים.  

והגשתה בלבדכל מסמכי   .8.9 ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו  אין המציע    .המכרז 

ידי אחרים, להעתיק את מסמכי המכרז או לצלמם או להעבירם  -רשאי, בין בעצמו ובין על

 לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מהגשת הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו   .8.10

פטית נפרדת במקרה בו אחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר הינו בעלים ו/או בעל  ישות מש 

מניות ו/או נושא משרה בחברה ו/או שותף בשותפות כלשהיא עם המציע. למען הסר ספק,  

ככל שהוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה  

 לדיון.  

 

 מרוכז לנוחיות המציע  -ש לצרף להצעה  מסמכים ו/או אישורים שי  .9

הגשת ההצעה למכרז   לצורךלנוחות המציעים מצורפת להלן רשימת המסמכים הנדרשים   .9.1

במקור או בהעתק נאמן למקור  כאשר הם מוגשים  ובתוקף, ככל שהדבר נדרש,    כשהםזה,  

  צירוף המסמכים הוא בגדר חובה. מאומת על ידי עורך דין או רואה חשבון.
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

אישורים מעודכנים מאת שלטונות המס על ניהול ספרים כחוק, ומשלטונות מע"מ על היות  

ההצעה עם פרטי התאגיד,    הגשתהמציע "עוסק מורשה", תעודת התאגדות עדכנית ליום  

בעלי השליטה בו ומנהליו וכן אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד של התאגיד, בדבר מורשי 

 . החתימה מטעמו נכון ליום הגשת ההצעה

, לרבות שותפות רשומה, יצורף פרוטוקול מאושר או כל מסמך אחר תאגידאם המציע הוא  

ידי רואה חשבון  -של המציע ו/או על פי דין, מאושר על   ההתאגדותפי מסמכי  -הנדרש על

או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז ועל ההצעה, מנהלים מורשי 

 חתימה של התאגיד.  

מסמכי  

 ההצעה 

 

קבלן כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם רישיון לעסוק כ

 1996- תשנ"ו 

מסמכי  

 ההצעה 

 

אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  

 ואישור תקף על ניכוי מס במקור בתוקף.  1976- חשבונות ותשלום חובת מס(, תשל"ו

מסמכי  

 ההצעה 

 

    פיםאישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע בשנים שצוינו בהתאם לסעי

 לעיל.  5.6.2  -ו  5.6.1 

מסמכי  

 ההצעה 

 

במקרה בו ישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת תיקי הוצאה 

 לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. 

מסמכי  

 ההצעה 

 

מסמכי   ההסדרה על העדר קנסות אישור מנהל  

 ההצעה 

 

מסמכי   חתומים על ידי המציע. מלאים    1-8נספחים 

 ההצעה 

 

מסמכי   כל תעודת הסמכה בתחום הנדרש שברשות המציע ו/או מי מעובדיו. 

 ההצעה 

 

מסמכי   ידי המציע.-"ריכוז מידע ארגוני" מלא וחתום על  – 9נספח  

 ההצעה 
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 V מעטפה פירוט המסמכים הנדרשים 

מסמכי   ידי המציע. -מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על

 ההצעה 

 

נספח אישור קיום הביטוח בנוסחו  " ובו רשום    המציע  ידי- לנספח אישור קיום ביטוח חתום ע

על מאושר  וי- המצורף  הביטוח  חברת  שינויים  יידי  ללא  ידה  על  תתקבלחתם  הצעת    אם 

   . המציע"

מסמכי  

 ההצעה 

 

הצעת   למסמכי המכרז.    11המציע, המופיעה כנספח  הכספית שלו הצעת

 מחיר 

 

 

ידי   -בנוסף, יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום רלוונטי, לרבות חתימות ואימותן על  .9.2

וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרז, וככל שמדובר במציע שהינו  רו"ח/עו"ד לפי הנדרש  

 החתימה את חותמת התאגיד. תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי 

 

 

 הבהרות והשלמות .10

סתירות,   .10.1 על  הודעה  לרבות  נוספים,  לפרטים  ו/או  שאלות  הבהרות,  לקבלת  פניה 

התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו  -שגיאות, אי

א המכרז, יש מוששל סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה  

 . 6.7.222 עד ליום meitalb@yvc.ac.il  לכתובתלבצע באמצעות פקס או דוא"ל 

  ד:בטבלה במבנה המפורט להלן בלב WORD בקובץיוגשו  הבהרות  /שאלות .10.2

 שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד 

 

לכל   .10.3 הבהרות  במסמך  במרוכז  יישלחו  שיהיו,  ככל  נוספים,  ופרטים  הבהרות 

. המשלוח  ככל שהתקיים  מוקדם והשתתפו בכנס מציעים ההמציעים אשר נרשמו ברישום  

 אשר ימסרו למחלקת מכרזים במועד הרישום.לכתובת האימייל, יתבצע בדוא"ל 

יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו ע"י גורם    לאהמציע   .10.4

 מהמכללה או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה. 

mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
mailto:לכתובתmeitalb@yvc.ac.il
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ו/או    .10.5 נוספים  פרטים  במכרז  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  תהא  המכללה  בנוסף, 

בחון את ההצעה, את  הבהרות נוספות, לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת ל

 רצינות המציע ו/או את איתנותו הפיננסית. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית    .10.6

 בכל דרך שתמצא לנכון.  ,של המציע ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה

ל אחד מהם  המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כ  .10.7

על שהופנו  הבהרה  שאלות  ו/או  בקשות  נוכח  כאמור  צורך  יתעורר  בו  מקרה  ידי  -בכל 

המציעים ו/או נוכח פגמים טכניים או מהותיים שנפלו במכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, 

שנרשמו  לכלל המציעים  כל זאת בכפוף לכך שתינתן הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי  

ב  כאמור  המוקדם  המציעיםו/או    1.2סעיף  ברישום  בכנס  המשתתפים  העניין  לכל  לפי   ,

 בהתאם לשלב בו מצוי ההליך המכרזי, וכן באתר האינטרנט של המכללה, ובכפוף לכל דין.  

לערוך   .10.8 מבקשת  שהמכללה  השינוי  אם  לקבוע  מוסמכת  תהיה  המכרזים  ועדת 

של איזה מן  במסמכי המכרז ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה  

 המועדים הנקובים במכרז זה.

 :לקיום החוזה בנקאית תערבו .11

קיום   .11.1 על  האישור  את  למכללה  ומסר  נבחרה,  שהצעתו  הספק  החוזה  על  חתם 

ולהלן:  הספק  ימסור  ביטוחים,   )לעיל  מטעמו  החוזה  לקיום  הבנקאית  הערבות "ערבות 

וצמודה    שקלים חדשים(ש"ח )שבעים אלף    70,000הערבות תהא על סך  (.  "לקיום החוזה

ג'.   להלן כמסמך  ובנוסח המפורט  לצרכן,  תעמוד    לקיום החוזה ערבות  הלמדד המחירים 

ועוד   ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  תקופת    3בתוקפה  סיום  לאחר  חודשים  )שלושה( 

 ההתקשרות, והספק הזוכה יישא בעלותה. 

 נו.נוסח כתב הערבות מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימ .11.2
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 מועדים .12

 להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה:  .12.1

 הערות תאריך  נושא

שאלות  להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה 

  26.7.22לא יאוחר מ 

הצעות  להגשת  אחרון  מועד 

 במכרז

השעה   10.8.22 בתיבת   12:00עד 

הרכש,  במשרדי  המכרזים 

 2003א' חדר 2בניין מנהלה  

 . 10פירוט זמני הביצוע מרגע מסירת ההודעה על הזכייה מופיע בנספח  •

על .12.2 למכרז,  להגשת הצעות  האחרון  לדחות את המועד  שיקול  -המכללה רשאית  פי 

 דעתה הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז. 

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תובא לידיעת המציעים באמצעות   .12.3

 הודעה באתר המכללה.  

על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות אל הדוא"ל   .12.4 אישור על המצאת ההודעה 

הובא    –ו/או אל מספר הפקס כאמור לעיל, ייחשב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון  

 לידיעת הרשומים למכרז. 

 

   -אמות המידה לבחירת הזוכה .13

של   .13.1 המכרזים  ועדת  את  ינחו  אשר  המידה  אמות  של  ומשקלן  המידה  אמות  להלן 

 המכללה בבחירת ההצעה הזוכה:

 המחיר המוצע;  -  60% .13.1.1

 איכות המציע. -  40% .13.1.2

על .13.2 ההצעות  איכות  את  ראשון  בשלב  תבחן  המכרזים  הקריטריוני-ועדת    םפי 

בחינת האיכות, ובשלב השני תיפתח מעטפת הצעת להלן, ולאחר    13.4המפורטים בסעיף  

 ניקוד להצעות שעברו לשלב השני.  ן המחיר, ויינת
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 ( %60המחיר המוצע )  - אמת מידה .13.3

על  –   11על המציע למלא כנדרש את נספח   .13.3.1 פי ההנחיות המפורטות  -הצעת המציע 

 לעיל.   8בסעיף 

 כדלקמן: פי ניקוד יחסי בין ההצעות -הניקוד להצעת המחיר יינתן על .13.3.2

 

 

 ( %40איכות המציע )  –אמת מידה  .13.4

למציעים. שימו לב,   ניקוד יחסיבמסגרת אמת מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאים ויינתן  

(, על פי  40)  ארבעים ( לבין  0הציון שיוענק למציע במסגרת אמת מידה זו ייקבע בין אפס )

יינתן יתרון בניקוד האיכות לחברות שהעסיקו כ"א זמני    מובהר בזאת, כיהמפורט להלן.  

נוגע לכל אחד מתתי הקריטריונים המפורטים להלן, ומשכך על  , וזאת בכמשגיחי בחינות

 כך בהצעתו.לתייחס גם יע לההמצ

על פי מידע שהציג המציע, תוך התחשבות   התקשרויות קודמותשל המציע ב ניסיונו .13.4.1

ההיקף.   להוכחת  שצורפו  והמסמכים  שפורטו  החוזים  שיובהיקף    יותר  צגוככל 

המציע  ותהמעידהתקשרויות   של  ניסיונו  הסף    על  בתנאי  לנדרש  מעבר  זה,  בתחום 

הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד ההצעה באמת מידה    ,למסמך א' זה  4.15.הקבוע בסעיף  

 הנקודות בניקוד האיכות.  40נקודות מתוך   15לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של  זו.

שיחות עם ממליצים מתוך רשימת הממליצים שהוגשה במסגרת מסמכי האיכות.   .13.4.2

כן, המכללה רשאית להתחשב בחוות דעת מלקוחות של הספק אף אם הוא לא  כמו  

  20לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימלי של    הציג אותם כממליצים ברשימת הממליצים.

 הנקודות בניקוד האיכות. 40נקודות מתוך  

ותק רב יותר במתן שירותי  למציע יהיה  שככל    ותק המציע במתן שירותי כח אדם.  .13.4.3

לסעיף זה יינתן ניקוד   בניקוד ההצעה באמת מידה זו.כח אדם, הדבר יבוא לידי ביטוי 

 הנקודות בניקוד האיכות. 40נקודות מתוך   5מקסימלי של 

ממנו   .13.5 ולדרוש  מציע  לזמן  הזוכה,  ההצעה  בחירת  טרם  רשאית,  תהיה  המזמינה 

ידי  -מקבלי השירותים, גם אם לא צוינו על  פרטים בדבר מקבלי שירותים ממנו, לברר אצל

לביצוע   יכולתו  בדבר  ו/או  ניסיונו  בדבר  ו/או  השירות  טיב  בדבר  לרבות  פרטים,  המציע, 

 עבודות כנדרש במכרז זה במיומנות ובאיכות גבוהות. 

   X  60  ההצעה הנמוכה ביותר  

 ההצעה הנבדקת   
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איתנותו   .13.6 לבחינת  מסמך  כל  לנכון,  תמצא  אם  מהמציע,  לבקש  רשאית  המזמינה 

המ רשאית  זמינה הפיננסית.  אשר    תהא  מציע  הצעת  תסבורלפסול  בדיקה    לגביו  לאחר 

מעמיקה, כי הוא אינו מסוגל לעמוד בעלויות הכספיות הנדרשות בביצוע עבודות מושא מכרז 

 זה.

ביצעו בעבר עבודתם   .13.7 המזמינה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא 

מספיקים להנחת דעתה.  באופן תקין, לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם 

 הודעה זו יכולה להינתן גם בשלב בדיקת ההצעות למכרז זה.

כל מציע במכרז מסכים בזה, כי במקרה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים נוספים   .13.8

פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים לעיל ו/או אצל גורמים  -ו/או הבהרות נוספות, על 

ה  בעצמו,  המציע  אצל  ו/או  כך  נוספים  בשל  יבוא  לא  והוא  כן  לעשות  רשאית  תהא  יא 

בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או כלפי אותם גורמים בעילה של פגיעה בפרטיות  

 או בשל כל עילה אחרת. 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל  

ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.  

 למסמכי המכרז.  8קבלת דמי תיווך המצורפת כנספח  -המציע יחתום על הצהרת אי 

 לאחר הגשת מסמכי המכרז:   .15

מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך ששה חודשים מהמועד האחרון בו    .15.1

 ההצעות בפועל. הוגשו  

 לאחר הזכייה במכרז:  .16

עד   .16.1 וכמחייבת  זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה  על  הודיעה המזמינה למציע 

 לחתימת המזמינה על ההסכם עמו.  

ימציא    14בתוך   .16.2 לעיל,  ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף  עשר(  )ארבעה 

ל החוזה ועל נספחיו  הזוכה את כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום ע

 .במידת הצורךפעם נוספת 

 .זכייתם במכרז-המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי  .16.3

ימים מיום    14ידי הזוכה תוך  -לא נחתם והומצא ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על  .16.4

תהא המזמינה רשאית לבטל את זכייתו של מציע זה במכרז,   –מתן ההודעה על הזכייה  
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פי כל דין. כמו כן, רשאית המכללה בנוסף  - וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על

או לבטל את המכרז בחלקו ו/או בשלמותו, ו/או לקיים  לחתום על חוזה עם כל מציע אחר  ו/

 משא ומתן עם מציע/ים אחר/ים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה.

 זכות עיון .17

לחסיון,   .17.1 הראוי  מסחרי"  "סוד  מהווים  בהצעתו  שחלקים  הסבור  לסמן    חייבמציע 

על המציע להפריד חלקים    בהצעתו חלקים אלה באופן ברור. נוסף על כך, וככל שהדבר ניתן,

אלה הפרדה פיזית מגוף ההצעה, כך שוועדת המכרזים תוכל למסור לעיון את חלקי ההצעה  

 שאינם סודיים, אם תוגש בקשה לכך. 

סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות בחלק זה של  .17.2

 הצעות המציעים האחרים אף סוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון.  

למען הסר ספק מובהר כי על אף האמור לעיל, ההחלטה הסופית בדבר מסירתה או אי   .17.3

חרים נמצאת בסמכותה  לעיונם של המציעים הא   –כולה או חלקה    –מסירתה של ההצעה  

של ועדת המכרזים והיא אינה כפופה לסיווג שביצע המציע, אלא לדיני המכרזים וחוק חופש  

 המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד. 

מובהר עוד כי היה ותחליט ועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים,  .17.4

( ימים לפני מסירת  4ארבעה )   בניגוד לעמדתו של בעל ההצעה, היא תודיע לו על החלטתה

המידע לעיון המציעים האחרים. בהתאמה, זכות העיון של המציעים בחומר בו נטען לחסיון  

 מידע, תידחה עד לחלוף פרק הזמן האמור או בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתתקבל.    

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב  .17.5

ובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכרזים במכללה    , במועד הנדרש,וןלעי

ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון. משתתף שיבקש העתק צילומי של המסמכים  

 לכיסוי העלות הכרוכה בכך.  ₪  500הפתוחים לעיון ישלם סך של 

 כללי  .18

מ  .18.1 העבודות  לביצוע  הספק  עם  התקשרותה  כי  מבהירה  זה   המכללה  מכרז  ושא 

מותנית בקבלה בפועל של תקציב. ככל שהתקציב שיועמד לרשות המכללה יהיה נמוך/גבוה  

היקף   את  להקטין/להגדיל  הזכות  את  המכללה  לעצמה  שומרת  הזוכה,  ההצעה  מסכום 

 הביצוע בהתאם. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה   .18.2

 זוכים.-בין מספר מציעים
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שלא   .18.3 להחליט  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  המכללה 

 לבחור זוכה כלשהו במכרז.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את   .18.4

הציון הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן  

ר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או אם מצאה כי אופי עסקיו  המעורר חשש בדב

 של המציע אינו מתאים למתן השירות הנדרש למכללה.  

לעומת    בלתי סבירה מבחינת מחירה המכללה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא   .18.5

ותנאיה, או בשל חוסר   לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת    התייחסות מפורטתמהות ההצעה 

 המכללה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

זכאית   .18.6 מקצתה,  או  כולה  כלשהי,  הצעה  לדחות  או  לקבל  אם  השאלה  בבחינת 

המכללה להביא בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין, תוך שמירת  

א מקבל לכל עניין ודבר את  עקרון השוויון בין המציעים, והמציע מאשר ומצהיר בזאת כי הו

 שיקול דעתה המלא של המכללה כאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה. 

שלא   .18.7 ההצעות  למכללה,  המוקנית  זכות  או  סעד  ומכל  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 

בתוקפן   תעמודנה  הזוכות  כהצעות  בדבר   120נבחרו  הודעה  משלוח  לאחר  נוספים  ימים 

כלל הספקים שהשתתפו במכרז, וזאת למקרה שבו לא תמומש הזכייה עם  זכייה/אי זכייה ל

הזוכה במלואה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא חייבת(  -המציע

 פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.  -על

  2002 -(, תשס"ג 15מספר על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים ) .18.8

  , לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק )להלן: "התיקון לחוק"(

אישה";   בשליטת  "עסק  "עסק";  המונחים:  של  משמעותם  )על  אישה  בשליטת  הוא 

פי התיקון לחוק, אם לאחר שקלול התוצאות, - "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק(. על

צעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן  קיבלו שתי ה

ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף 

 "תצהיר".   - לה בעת הגשתה "אישור" ו

 

להוראות   .18.9 מוסד  12  תקנהבהתאם  של  )התקשרויות  המכרזים  חובת  לתקנות  )ב( 

תש"ע גבוהה(,  מאלה  2010-להשכלה  אחת  הינה  זה  מכרז  מושא  שההתקשרות  וככל   ,

ומתן עם  - )א( לתקנות האמורות, מוסמכת ועדת המכרזים לנהל משא12המפורטות בתקנה  

לנה  ועדת המכרזים מוסמכת שלא  נמצאו מתאימות.  במכרז שהצעותיהם  ל  המתמודדים 

   משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה:
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 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים.   (1)

 אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן.    (2)

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל שלב, וזאת בהתאם לשיקול   .18.10

לעיל, רשאית המכללה לבטל את המכרז, אם הוגשה  דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור  

 הצעה אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה. 

וסח פרסום המכרז מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה  נ .18.11

 .האמור במסמכי המכרז מחייב  -של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום 

המכללה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם   .18.12

ידי מורשי החתימה שלה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של  -על

 לא יחייבו אותה בכל אופן שהוא. –גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה 

על ביטול המכרז או על  במקרה שבו בית משפט מוסמך או גורם מוסמך אחר, יורה   .18.13

ביטול ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע   

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה  בגין  

פי תוצאות המכרז, תהיה המכללה זכאית לבטל את ההתקשרות  -ההתקשרות בהסכם על

מתן מוקדמים.   מרגע  תנאים  כל  וללא  המלא,  דעתה  שיקול  לפי  ואילך,  הביטול  הודעת 

במקרה כזה, הספק הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור השקעות שביצע  

ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו  -ועבור עבודה אשר בוצעה על 

 ידי הספק הזוכה.-תאות לכך עלניתנה הודעת הביטול, ובכפוף להצגת אסמכ

 

 בכבוד רב,

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 
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 אישור המציע 
 
 

ו   ת.ז. ____________,  נושא/ת  ת.ז.    -אנו הח"מ, _____________,  נושא/ת   ,____________

אנו מבינים את כל האמור  _______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי  

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו. 

 :1מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

                                             

 :2מורשה חתימה  

 שם: _____________. 

 חתימה: __________. 

 תאריך: __________. 

 

 רו"ח/עו"דאישור 

כי  אני הח"מ, ___________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו במסמכי המכרז, מאשר 

או לפי חוק החברות תשנ"ט    1983-א חברה רשומה לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"גוהמציע ה

הם  1999  - נספחיו  כל  על  זה  מכרז  מסמכי  על  חתימה  לצורך  שלו  החתימה  מורשי  וכי   ,

ו  ________   ____________ ת.ז.  ת.ז.    -_____נושא/ת  נושא/ת   _____________

____________, וכי הנ"ל חתמו בפני בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה  

 בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. 

 ולראיה באתי על החתום:

 

  ____________________                                  תאריך: _______________                               

 חתימה וחותמת                                                                                                             

יד    במקרה שמדובר בתאגיד אחר שאינו חברה, אלא שותפות או עמותה, יש לשנות בכתב הערה:*** 

 בהתאמה ולחתום.
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 ביטוח אישור קיום   – מסמך ב' 

 הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
  מבקש מעמד * העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

 *האישור
המכללה האקדמית עמק יזרעאל  שם 

   בע"מ ע"ש מקס שטרן 
 

 שם
 

 
 נדל"ן 

 שירותים 
 אספקת מוצרים 

 אחר: 
שירותי השגחה  

 בבחינות

 
 משכיר

 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 מזמין שירותים

  

 ח.פ  520044330חל"צ  
 

 ד.נ עמק יזרעאל  מען
 

 
 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
  חריגים וביטול בתוקף

  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

 302 ₪  4,000,000     צד ג'
304 
307 
309 
315 
321 
322 
328 
329 

 
אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  
 

 ₪ 304 
309 
319 
328 

 
אחריות 

 מקצועית
    2,000,000  ₪ 301 

303 
304 
309 
328 

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 כוח אדם )משגיחים לבחינות(  039

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
  למבקשהודעה  משלוח לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה  -' גמסמך 

 לכבוד:

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'_________ הנדון: 

"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  המבקש__________________ )להלן: "ע"פ בקשת   .1

בקשר לקיום חוזה    "(,סכום הקרן"₪ )להלן:    70,000כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך  

   .למתן שירותי כח אדם להשגחה בבחינות

צמוד   .2 יהיה  הקרן  לצרכןסכום  המחירים  על  למדד  שמתפרסם  המרכזית  - כפי  הלשכה  ידי 

 "(.המדדידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: " -סטיקה ומחקר כלכלי או עללסטטי

 . 2022  _____לחודש    15  –שפורסם ביום ה    2022  _____"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש  

ידינו  -המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על

 עפ"י כתב ערבות זה. 

על תשלום  ביצוע  במועד  המדד  -אם  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  זה  ערבות  כתב  פי 

 היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו  

 במקורו ללא כל הפרשי הצמדה.

  2מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף  אנו   .3

ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי    7לעיל, תוך  

ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים  

 ות מאת המבקש.לדרוש תחילה את סכום הערב

פיה צריכה להימסר  -ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה על .4

 לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל ובהתאם למסמכי המכרז.  

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .5

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                         

 בנק ______________        

 סניף _____________                                                                                                                         
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 מסמך ד' 

 

 
 חוזה מס'_______ 

 

 שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 ביום _____ לחודש _____ שנת _______ 

 

 בין:

 520044330המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(  

1930600ד.נ עמק יזרעאל    

 )להלן: "המכללה" ו/או "המזמינה"( 

 מצד אחד 

 לבין:

 __________________________ 

 מ_________________ 

 )להלן: "הספק"( 

 מצד שני 

מס'   הואיל  פומבי  מכרז  פרסמה  אדם   04/22והמכללה  כח  שירותי  למתן  הצעות  קבלת  לשם 

"(, הכל בהתאם למסמכי  המכרזלהשגחה בחינות במכללה האקדמית עמק יזרעאל )להלן: "

 ;)להלן: "השירותים"(החוזה, כהגדרתם להלן 

 ; ידי ועדת המכרזים מטעם המכללה- והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה על והואיל

וכל שאר  יל   והוא כוח האדם  רישיונות,  ציוד,  ניסיון,  מומחיות,  ידע,  בעל  הינו  כי  והספק מצהיר, 

יתר התחייבויותיו  -האמצעים הדרושים על כל  וקיום  מנת לספק למכללה את השירותים 

 ;שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו

וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים משך כל תקופת ההתקשרות הכל כמפורט    והואיל

 להלן; 
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 על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

נפרד   1.2 בלתי  חלק  מהוות  זה  לחוזה  במבוא  הצדדים  הצהרות  ו/או  התחייבויות 

 יש לקרוא אותן ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו.   ממנו, אך

 מסמכי החוזה  .2

בשינויים  2.1 אותם  המשנים  ו/או  המתקנים  אלו  לרבות  להלן,  המפורטים  המסמכים 

מאוחרים ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלה, בין אם צורפו לחוזה זה בעת  

ידי הספק ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד - חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על

ראו ויפורשו ככל שניתן תוך ראיית המכלול  מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייק

 ובהשלמה זה לזה.  

וינהגו   2.2 ביחס שבין מצורפי החוזה לבין החוזה, כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע 

לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם ניתן לקרוא או לפרש את האמור  

 כי החוזה": במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמ 

 

 מסמכים:

 הזמנה להציע הצעות.   –מסמך א' 

 נספח ביטוח.  –מסמך ב' 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה.  –מסמך ג'

 חוזה זה.   – מסמך ד'

הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול    – מסמך ה'

 המכרז.

 : נספחי המכרז

 דרישות המקצועיות הנדרשות במסמכי המכרז הצהרה בדבר עמידה ב – 1נספח 

 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  – 2נספח 

 טבלת עמידה בדרישות הניסיון  – 3נספח 

 רשימת ממליצים  – 4נספח 

 ייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםהתח – 5נספח 

שמירתתצהיר    –  6נספח   ההרחבה    בדבר  צווי  העבודה,  דיני  פי  על  עובדים  זכויות 

 וההסכמים הקיבוציים.  
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 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 7נספח 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"   –8נספח 

 ריכוז מידע ארגוני  – 9נספח 

 הדרישות המקצועיות    - 10נספח 

 כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות  – 11נספח 

פי סימון המסמך. כל המסמכים -כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו, ולחילופין על  2.3

 ".מסמכי החוזה "יחדיו, כולל נספחי המכרז,  ייקראו להלן 

 הגדרות ופירושים .3

 הבאים, המשמעויות המופיעות לצידם:בהסכם זה יהיו לביטויים 

על   –  מדד בפעם  פעם  מידי  המתפרסם  לצרכן  המחירים  המרכזית  -מדד  הלשכה  ידי 

 לסטטיסטיקה. 

 המדד הידוע ביום עריכת חוזה זה, אלא אם נאמר אחרת בחוזה.  – מדד יסודי

 המדד הידוע ביום אישור החשבון.   – מדד חדש

לבין    –  הפרשי הצמדה  שבין המדד החדש  ההפרש  באחוזים המבטא את  העלייה  שיעור 

 המדד היסודי, מחולק במדד היסודי. 

 מתן שירותי כח אדם להשגחה בבחינות.    -04/22מכרז פומבי מס'  –המכרז 

אדם   מתן שירותי כחבהתאם למסמכי המכרז, לרבות    יםהנדרש  השירותיםכלל    –שירותים

 .  להשגחה בבחינות

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ(.  – המזמינה/המכללה

 מנהל משאבי אנוש או ראש מנהל הסטודנטים, אשר הינו עובד סגל של המכללה.   – המנהל  

 . 1-11ה' ונספחים –מסמכים א'  – מסמכי החוזה

 ונחתם עמו חוזה. מי שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז   –הספק 

 לנספחי המכרז.  10נספח  –הדרישות המקצועיות 

 

 מהות ההתקשרות  .4

  םוהספק מקבל על עצמו את ביצוע  ,שירותי השגחה בבחינותאת ביצוע  המזמינה מוסרת בזאת לספק  

ברמה טובה ואיכות גבוהה    ,, לרבות המפרטים הטכנייםחוזהפי כל התנאים המפורטים במסמכי ה -על

 ולשביעות רצונה של המכללה.
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 תקופת ההתקשרות   .5

ועד    ________ החל מיום  חודשים    12מוסכם בזה בין הצדדים כי חוזה זה הינו למשך   5.1

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: "  __________ליום  

5.2 ( ( פעמים נוספות, כל פעם  4המכללה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ארבע 

נוספת או חלק ממנה. המשך ההתקשרות תהא באותם התנאים על פי מסמכי    בשנה

   ".תקופת ההתקשרות להלן: "   מכרז זה והחוזה למכרז.

יציית  5.3 לא  או  התחייבויותיו,  בביצוע  הספק  ויתרשל  במידה  לעיל,  האמור  אף  על 

ועניין הנובעים מהסכם זה, תמסור לו המכללה הודעה   להוראות המכללה בכל דבר 

תוך   הספק  כן  יעשה  לא  באם  הליקויים.  לתיקון  דרישה  הכוללת  התקופה בכתב 

על לו  שנמסרה  בהודעה  המכללה,  - שנקבעה  רידי  המכללה  את תהא  לבטל  שאית 

 .  נוספתההסכם לפני תומו לאלתר, ללא צורך בהודעה  

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .6

כי  הס 6.1 מצהיר,  החוזהפק  מסמכי  את  ומכיר  קרא  וכן  החוזה  את  והבין  לו  ו   , קרא  ידוע 

ובהסכמתו   דעתו  על  החוזה  לתוך  נקראים  ה'"  כ"מסמך  לחוזה  המצורפים  שהמסמכים 

הזדמנות שווה, כיתר משתתפי המכרז, להשפיע על שינויים ו/או תוספות  ולאחר שניתנה לו  

 אלו. 

שאינם    התם על החוזה לאחר שבדק כל אחד ממסמכי החוזה, לרבות אלמצהיר, כי חהספק   6.2

התנאים האמורים בכל אחד ממסמכי החוזה ברורים ונהירים לו וכי  כי  מצורפים לחוזה, ו

 התניות האמורות במסמכים הנ"ל. יוכל לקיים באופן מושלם וללא סייג את 

קיבל מהמכללה, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש ושיש בו כדי  כי    מצהיר,  הספק 6.3

על   בבחינות  להשפיע  להשגחה  אדם  כח  שירותי  ההוצאות  מושא  מתן  לרבות  זה,  חוזה 

כל טענה כלפי המכללה   לו  ואין ולא תהיה  לו בביצוע ההתחייבויות האמורות,  שתהיינה 

 לכך. בקשר

קרא את תנאי החוזה על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז מצהיר, כי  הספק   6.4

  , התנאים והדרישות שבחוזה זה ובמסמכיו  םלאישורידועים וברורים לו  כי  על נספחיהן,  

השירותים בהתאם לכל התנאים והדרישות הקבועים    את לספק למכללה    מתחייב   הוא כי  ו

בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המכללה    ,ובמסמכיו  בחוזה זה 

 הכל בהתאם להוראות מסמכי החוזה.  -ובמועדים אשר ייקבעו על ידה 

כי   6.5 ומתחייב,  מצהיר  הכישורים, הספק  והכספית,  הארגונית  היכולת  הידע,  את  לו  יש 

עובדים מקצועיים וכל האמצעים האחרים הדרושים על  מספיק  מיומנות, הציוד, הכלים,ה

שבחוזה זה ברמה גבוהה    למכללה את השירות ולבצע את כל יתר התחייבויותיו  מנת לספק

האחרים כאמור ימשיכו להיות    ובהתאם למסמכי החוזה, וכי כוח האדם, הידע והאמצעים

 זה.  יבויותיו שבחוזהברשותו עד לתום ביצוע מלוא התחי 
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הספק מצהיר כי ברשותו רישיון בר תוקף לעסוק כקבלן שירות כ"א וביכולתו לקיים את   6.6

 שירותי ההשגחה בבחינות וכוח אדם זמני כנדרש ע"י הרשויות המוסמכות.  

הספק מתחייב לספק את שירותי ההשגחה בבחינות וכוח אדם זמני בעצמו ולא באמצעות   6.7

 קבלני משנה.   

עסיק עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך אספקת שירותי  הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מ 6.8

 . 10השגחה בבחינות וכי כל עובדיו עונים על הקריטריונים המפורטים בנספח 

לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי  הספק מצהיר ומתחייב, כי   6.9

הקשורים באספקת הציוד  ו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם    המכללה עקב אי ידיעת

השירות ובקיום כל התחייבויותיו שבחוזה זה ו/או הנובעים מהם, והוא מוותר בזה   מתןוב

 על כל טענה כאמור. 

הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך שמירה והקפדה על מילוי הוראות כל דין ו/או תקן   6.10

ל כל אחד מהמנויים  לרבות עדכונם ש  ,ו/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות

 חוקית אחרת.  הלעיל, ולהשתמש בחומרים הנדרשים על פי כל תקן ו/או דריש

לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהא  הספק מתחייב  6.11

 לשלם לצד שלישי כלשהו, וההוצאות שתישא בהן, עקב כל חיוב שיסודו נעוץ בקביעה   עליה 

 . ויד -עלהמשפטי שונה מהמוצהר שהמצב העובדתי ו/או  

והוא   6.12 כחוק  בניהול ספרים  מותנה  זה  הסכם  של  לו שתוקפו  הודע  כי  בזה  הספק מצהיר 

האישור,   של  תוקפו  שיפוג  מקרה  בכל  כנ"ל  אישור  והמצאת  חידוש  לוודא  בזה  מתחייב 

שהוגש במסגרת הצעתו בהליך ההזמנה, עד תום תקופת ההסכם וסיום כל התשלומים על  

מציא אישור כנדרש, תהא המכללה זכאית לבטל הסכם זה והספק לא יהיה זכאי  פיו. לא י

 לכל תשלום על פיו.    

הספק מתחייב לבצע את שירותי ההשגחה בבחינות בשעות ובמועדים שיקבעו ע"י המכללה.   6.13

כמו כן מתחייב הספק כי בשעת ביצוע שירותי ההשגחה בבחינות לא תהא פגיעה בתפקוד  

 המכללה. 

בחינה   6.14 או   מידע, מסמך  בכל  שימוש  כל  מי מטעמו,  או  הוא  לעשות,  ספק מתחייב שלא 

מתחייב   כן  וכמו  סודיות  טופס  על  יחתום  הספק  השרות.  ביצוע  בעת  לרשותו  שהגיעו 

 להסכם זה.   11להחתים את כל המשגיחים בבחינות על טופס סודיות בנוסח המופיע בנספח  

ת /תחייבות על פיה הם מתחייבים לדווח  לרכזהספק מתחייב להחתים את עובדיו על ה  6.15

ההשגחה בבחינות באופן מידי על כל מקרה בו הבחינו כי הם מכירים את אחד הסטודנטים  

 הנבחנים בכיתה עליה הוצבו להשגיח והם מתחייבים שלא להשגיח בבחינה זו. 

דעתה   6.16 שיקול  לפי  המכללה,  לדרישת  בהתאם  משגיח  להחליף  ומתחייב  מצהיר  הספק 

שעות מקבלת הדרישה, ללא אפשרות להתנגד או    24עדי. החלפת משגיח תעשה תוך  הבל

 לערער על דרישה זו. 
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על פי    –ת הבחינות  /הספק מתחייב לספק את כל הציוד הנדרש לעבודת המשגיחים ורכז 6.17

 למסמכי המכרז. 10הנדרש בנספח 

הפרשות  יעה  דמי נס ישלם לעובדיו, לפחות, שכר מינימום כחוק, לרבות  הספק מצהיר כי   6.18

כמו כן הספק יישא    זכויות סוציאליות וזכויות אחרות הנדרשות על פי החוק.מלוא הבגין  

 בתשלומים הבאים: שי לחג, יום בחירות, יום שבתון, שביתה וכו'.  

 לכל חודש.  9- הספק מתחייב לשלם לעובדיו משכורות לא יאוחר מה 6.19

 באחריות הספק בלבד להודיע לעובד על סיום העסקתו.  6.20

פק מתחייב להעביר למחלקת משאבי אנוש של המכללה את כל ההעתקים של הסכמי  הס 6.21

 העסקה החתומים של העובדים.

הספק מצהיר בזאת ומתחייב, כי ישתמש במבני ומתקני הקמפוס למטרת שירותי השגחה   6.22

וכל   הוא  וכי  אחרת  מטרה  לכל  ולא  זה  בהסכם  להתחייבויותיו  בהתאם  בלבד,  בבחינות 

י מטעמו  מתוקף  המועסקים  אליהם  שיגיע  מידע  כל  על  מוחלטת  סודית  שמירה  שמרו 

 תפקידם. 

 לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מורשות עם רישיון בתוקף.    מתחייבהספק  6.23

הספק מצהיר כי ידוע שבכל מקרה בו הוגשה תביעה משפטית כנגד המכללה הקשורה עם   6.24

סיבה שהיא, מוטלת  אספקת המשגיחים לבחינות ו/או עם העסקת כוח אדם זמני בשל כל  

שבית   וככל  התביעה  על  האחריות  את  נוטל  הוא  כי  המשפט  לבית  להודיע  החובה  עליו 

המשפט יפסוק דבר לחובת המכללה, הוא מתחייב לשלם כל סכום שייפסק כנגד המכללה,  

אם ייפסק, בשל הגשת תביעה כאמור. הספק ינהל את התביעה בשיתוף פעולה עם המחלקה  

ויישא בכל סכום לתשלום שייקבע שהמכללה צריכה לשלם לעובד  המשפטית של המכללה  

ו/או משגיח בחינות שסיפק, בין באמצעות פשרה ובין באמצעות פסק דין סופי. הספק נותן  

בזאת הסכמתו מראש לכך שבמקרה כאמור יפסוק בית הדין לעבודה כי הספק ישפה את  

רשות מבית המשפט להגיש  המכללה בגין כל סכום שבו תחוב המכללה ללא צורך בבקשת  

הודעת צד ג' וכאשר מוסכם ומוצהר כי הנ"ל יהווה חלק מפסק דינו של בית הדין לעבודה  

 בהסכמה בין הספק למכללה.

 הוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי החוזה והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.

 איכות ל אחריות לטיב ו .7

לפחות ויצטרך לתקן כל פגם    קשרות ההתמשך כל תקופת    השירותים הספק יהיה אחראי לטיב  

שיתגלה בעבודות על חשבונו. אחריות הספק תהא גם מעבר לתקופת הזמן האמורה אם הפגם  

בניגוד   הספק  השתמש  בהם  החומרים  של  גרועה  מאיכות  או  העבודות  בביצוע  מרשלנות  נבע 

 כן. לדרישות החוזיות או המפרטים הטכניים והייתה סיבה טובה לכך שהפגם לא נתגלה קודם ל
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 החוזה  תמורת .8

מתן  בתמורה למילוי מלא, מושלם ומדויק של כל התחייבויות הספק שבחוזה זה, לרבות   8.1

, ההתקשרותוקיום התחייבויותיו של הספק בתקופת  שירותי כח אדם להשגחה בבחינות  

יסוד   על  שתקבע  תמורה  לספק  המכללה  תשלם  זה,  שבחוזה  המכללה  לזכויות  ובכפוף 

הכוללת את המרכיב השעתי לשעת   להצעת הספק 11בנספח  מכפלות המחירים המפורטים  

שם,  השגחה כמפורט  מינימום  שכר  בסיס  תקורת  על  של  שעות    והמרכיב  בסך  הספק 

. תוספת נסיעות לעובדי ההשגחה תשולם  ידה- ואושרו עלההשגחה שסופקו למכללה בפועל  

 ״(.התמורה״ - להלן ) .על פי ימי העבודה במכללה כמוגבל בחוק

הספק יגיש למכללה חשבונית מס כדין וזאת במועד מוקדם ככל הניתן ובכל מקרה עד לא  

תוך   עשר(    14יאוחר מאשר  סיפק  )ארבעה  שבו  לזה  העוקב  בחודש  יום מהיום האחרון 

 למכללה את השירותים. 

בחשבונית יפרט הספק את כל הפרטים הרלבנטיים לרבות האתרים/ המבנים/ המוצרים/  

שמות   שעות,  כמויות,  פירוט  החשבונות,  מתייחסים  אליהם  השירותים  הפריטים/ 

 ת. משגיחים וכל פרט אחר או נוסף הדרוש לצורך בדיקת החשבונו

 

מוסכם על הצדדים כי במידה ועובד יידרש לעבוד באותו יום עבודה שעות מפוצלות ישולם   8.2

בהתאם  יקבע  שגובהן  נסיעה  הוצאות  ובתוספת  בפועל  עבד  בהן  השעות  עבור  רק  שכרו 

 למקום מגוריו של העובד. לא ישולם כפל הוצאות נסיעה. 

מטעם    העובדים המפקחיםלמען הסר ספק מובהר כי שעות עבודתם של רכזת הבחינות,   8.3

ולא  המכללה ידו  על  וישולמו  הספק  על  יחולו  העובדים  צוות  את  והמנהלים  המדריכים   ,

 יספרו במניין שעות ההשגחה בתשלום. 

מהווה  8.4 והיא  שהיא,  סיבה  מכל  תשתנה  ולא  וסופית,  קבועה  כוללת,  הינה   התמורה 

בקיום   בהן  שעמד  ההוצאות  כל  ועבור  הספק  רווח  עבור  מלאה   התחייבויותיו תמורה 

זכויות  בגין  כלשהו  שלישי  לצד  ותשלום  סוג  מכל  חובה  תשלומי  לרבות  זה,   שבחוזה 

השימוש בציוד על כל מרכיביו. להסרת ספק מובהר ומוסכם, שהתמורה לא תהיה צמודה  

 למדד כלשהו או למטבע כלשהו. 

לעיל,     8.1הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום התמורה כאמור בס״ק   8.5

הוצאה,  ו/או  עלות  כל  או  צפויות  בלתי  הוצאות  עליות שכר,  עליות מחירים,  בגין  לרבות 

ובין שתיכנס   זה  חוזה  במועד חתימת  בין שקיימת  או קבועה,  עקיפה, משתנה  או  ישירה 

למען הסר ספק מובהר כי לא תשולם תוספת בגין שעות נוספות. באחריות    לתוקף בעתיד. 

כל    הספק כי  שעות  לוודא  תשלום  המצריכה  שעות  בכמות  מסוים  ביום  יועסק  לא  עובד 

 . נוספות

על אף האמור לעיל מוסכם כי במקרה של עליית שכר המינימום ו/או תוספת יוקר במשק  8.6

ו/או חתימה על הסכם קיבוצי בתחום הנ"ל ישתנה תעריף שעת השגחה בבחינות ו/או תעריף  

גיח/עובד זמני בלבד. למען הסר ספק לא  שעת עובד זמני בהתאם לעליית מרכיב שכר המש 

 .שזכאי לה הספקבמקרה כזה התקורה תעודכן 
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כנגד 8.7 המס,  חשבונית  הוצאת  במועד  בתוקף  שיהיה  בשיעור  מע״מ  יתווסף   לתמורה 

 ידי הספק למכללה. -המצאת חשבונית מס כדין על

לזכויותיה 8.8 ובכפוף  המכללה  ע״י  לתשלום  הסכום  לאישור  המכללה,    בכפוף  תשלם של 

בתום   היא משולמת    יום  45המכללה לספק את התמורה  החודש הקלנדרי שבגינו  מתום 

 ״(. 45)״שוטף + 

עד   8.9 של  לא   30איחור  לעיל,  זה  בסעיף  כאמור  מהתשלומים  איזה  בביצוע  יום   )שלושים( 

 ייחשב כהפרה מצד המכללה ולא יזכה את הספק בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו. 

הנדרשים    אם   תמורה  כלשולם  תלא   8.10 הביטוחים  קיום  על  האישור  הומצא  לא 

 לא נחתם החוזה. או /לא נמסרה ערבות ביצוע ו ו/או במסמכי המכרז 

ביצוע   8.11 ו/או  בה  הכלול  כלשהו  פרט  או  הספק  שיגיש  מס  חשבונית  של  אישורה 

כראיה ו/או כאישור מטעם המכללה לטיב    והתשלום לפיה, במלואו או בחלקו, לא יחשב

או  פריטי החשבונית  לנכונות  הזמנים,  בלוח  הספק  לעמידת  לאיכותם,  שסופקו,   הציוד 

 הפרטים הכלולים בה, להיעדר טענות כלפי הספק או לכל ענין אחר.

 מפרעות  מהמכללה. או   לא יהיה זכאי לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות הספק 8.12

 

 שירותים נוספים   .9

 לספק יוקצה חדר במכללה ממנו ינהל את שירותי ההשגחה בבחינות. 

 הספק יצייד את החדר על חשבונו במחשב ובציוד הנדרש לו לצורך ביצוע השרות כנדרש.

 יחסי הצדדים  .10

 

אחראי    10.1 יהיה  הספק הספק  עובדי  זה.  חוזה  בביצוע  הקשור  בכל                                                   לעובדיו 

 יימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד. 

פי    ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהתחייבויותיו עליהספק בלבד   10.2

מועסקיו וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום  החוזה בקשר לעובדיו ו/או    מסמכי

כנדרש לפי כל דין וכמקובל בתחום    ,שכרם, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות

 זה.

העבודה,  10.3 חוקי  כל  ואחר  הדין  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב   הספק 

 הבטיחות, הגהות והבריאות ביחס להעסקת עובדיו ותשלום שכרם.

יחשב  י   ,שבין המכללה לבין הספק ו/או עובדיובכל הקשור למערכת היחסים   10.4

ומע  הספק עובד  יחסי  יהיו  ולא  ו/או    סיק כספק עצמאי  לבין הספק  בין המכללה 

עובדיו. הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המכללה, מיד עם דרישה ראשונה,  

נעוץ   כל חיוב שיסודו  וההוצאות שתישא בהן עקב  עליה לשלם  בכל סכום שיהא 

 בקביעה שהמצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בפסקה זו לעיל. 

   יים לעובדי הספקשכר, זכויות, תנאים ותנאים סוציאל .11

 לצורך מסמכי מכרז זה על נספחיו יחולו ההגדרות הבאות:  .11.1
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פירושם כל התנאים להם זכאי עובד על פי כל דין ו/או נוהג    "תנאים סוציאליים" .11.1.1

לרבות הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה, אשר חל ו/או יחול על עובדי הספק, ובכלל זה, 

מי הבראה, הפרשות לקרן פנסיה בגין גם, אך לא רק, חופשה שנתית, חופשת מחלה, ד

פנסיה, פיצויי פיטורין וכן כל זכות, תנאי סוציאלי, הפרשה, תשלום, מענק או פיצוי 

 אחרים.   

במתקני    "עובד" .11.1.2 שירותים  או  עבודה,  שביצע  אדם  כל  מטעם  המכללהפירושו:   ,

 המציע ו/או עבורו ו/או מטעם כל גוף, חברה או גורם, הקשורים עם המציע. 

מתחייב למלא את כל חיוביו והתחייבויותיו על פי כל דין כלפי עובדיו לרבות   הספק .11.2

תשלום מלוא שכר עבודה, תנאים נלווים, תנאים סוציאליים והכל ללא כל איחור או עיכוב  

 ביחס לכל התקופה, בה ביצע ה"עובד" עבודה או שירותים.

הדין, לרבות שמירה  הספק ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי   .11.3

מתאימים   אמצעים  וקביעת  מינית  הטרדה  מניעת  בחוק,  כנדרש  הזדמנויות  שוויון  על 

 לטיפול בכך. הפרת הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

ו/או   .11.4 והתייצבותם לעבודה  עובדיו  נוכחות  רישום מסודר של  לנהל  הספק מתחייב 

, לרבות באמצעות יומני עבודה ו/או כרטיסי  כללההמועדים שבהם ניתנים השירותים למ

נתונה זכות עיון    כללה. למכללהנוכחות וכן בכל אמצעי אחר ו/או נוסף שיידרש על ידי המ

 ברישומים כאמור בכל עת וכן זכות להעתיקם ו/או לקבל עותק מהם, על חשבון הספק.

לעניין     ה כלליתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם המ  הספק .11.5

 שמירת זכויות עובדים. 

להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס    ספקבמסגרת הביקורת יידרש ה  .11.6

הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות  

 וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.   במכללהשל העובדים המועסקים 

יתחייב להמציא    הספק ביקורת הפרה של זכויות עובדים,  מקרים שבהם נמצאה בב .11.7

ימים תצהיר בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל   30בתוך  

יושהה עד למילוי    ספקתשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. התשלום הבא ל

ר כלשהו על טענה או  תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה משום ויתו

 על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.   כללהעל תביעה למיצוי מלוא זכויות המ

המכללה  ימים על כל תלונה שתועבר אליו מ  30יתחייב להשיב בכתב בתוך    הספק .11.8

את הליך    ספק. בתשובתו יפרט הכללהר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במדבב

 טופלה.  בדיקת התלונה ואת האופן שבו 

 יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני על פי דין.   הספק .11.9

, למנות נציב לטיפול בהבטחת  ה, על פי שיקול דעתתרשאי  כללההמכי    ספקידוע ל .11.10

ה עובדי  אין    הספק .  ספקזכויות  שימונה.  ככל  שימונה  הנציב  עם  פעולה  לשתף  מתחייב 

 מאיזו מהתחייבויותיו.   הספקבמינוי נציב כאמור כדי לשחרר את 

, מעת לעת או  הלדרוש מן הספק להמציא ל   ת , אך לא חייבתהיה רשאית  ה כללהמ .11.11

כל מסמך ו/או ראיה המעידים כי הספק עומד בחובתו לשלם לעובדיו את כל    ,באופן קבוע
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התנאים הסוציאליים כהגדרתם לעיל, לרבות תלושי שכר, אישורי העברה/הפקדה וכן כל  

 מסמך אחר ו/או נוסף. 

לאחר עיון במסמכים האמורים כי קיים חשד כי הספק אינו עומד    כללההתברר למ .11.12

  ה מבלי לגרוע מזכות  כללה,המ  תרשאי   תהאבחובתו לעניין תשלום התנאים הסוציאליים  

 לעשות את הפעולות הבאות כולן או חלקן:  ,על פי כל דין הלכל סעד אחר המגיע ל

תו תשלום תנאים  למנות ע"ח הספק רו"ח שיבדוק את היקף אי עמידת הספק בחוב .11.12.1

 סוציאליים. 

ו/או להפחית מן הסכומים המגיעים לספק סכום השווה לסכום   .11.12.2 ו/או לעכב  לקזז 

 התנאים הסוציאליים שנמנע הספק מלשלם בצרוף שכ"ט לרו"ח. 

יום לכל המאוחר תצהיר חתום על ידי מנהלו    20לדרוש מן הספק להמציא בתוך   .11.12.3

תשלום    ,המוסמך בדבר  רו"ח  אישור  יצורף  התנאים אליו  כל  של  רטרואקטיבי 

 הסוציאליים שהספק נמנע מלשלם.

 לבטל את החוזה לאלתר ובלא כל התראה מוקדמת. .11.12.4

 לחלט את הערבות הבנקאית שמסר הספק.   .11.12.5

ל  .11.12.6 ערך  ל  50%  -לעכב סך שווה  עד אשר  ה)חמישים אחוז( מערך החשבון, שהוגש   ,

הסכומים להם כי שולמו לעובדים מלוא    המכללה יומצאו המסמכים שיניחו את דעת  

 הם זכאים.  

 . בהסכם   15.2יף בסע המפורטים פיצוי מוסכם בסכומים  הספקלהשית על  .11.12.7

 איסור הסבת זכויות .12

ולא להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה,    הספק מתחייב לא להסב, לא להמחות

פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את  - כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על

זכויותיו שבחוזה זה על כל נספחיו, כולן או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמתה של המכללה לכך,  

לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבויות    מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המכללה כאמור,

 פי כל דין ו/או לפי מסמכי החוזה. -ואחריות או חובה כלשהי על 

 אחריות בנזיקין .13

הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי   .13.1

הפועל בשמה או מטעמה ו/או  גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל  

כתוצאה מכל מעשה    , לתלמידיה ו/או למבקרים בקמפוס המכללה ו/או לכל צד שלישי אחר

ידו ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של  -ו/או מחדל של הספק ושל כל המועסק על 

הספק שבחוזה זה, והספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה,  

 , אבדן והוצאה כאמור. נזק

זה .13.2 חוזה  על  עובדיה,  משחרר    ,בחתימתו  המכללה,  את  ומראש  לחלוטין  הספק 

שלוחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה,  

 נזק, אבדן והוצאה כאמור בדרישת סעיף זה לעיל. 
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 בשמו ו/או מטעמו בביצוע  באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל   א יישהספק   .13.3

אבדן ו/או  נזק  ו/או  חבלה  ו/או  תאונה  כל  בגין  זה,  שבחוזה  הספק  של   התחייבויותיו 

כתוצאה  ו/או  במהלך  מהם  למי  שייגרמו  רכוש,  נזקי  ובין  גוף  נזקי  בין  הוצאה,   ו/או 

 מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה. 

לפי העניין, ו/או לשפותם,    הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, .13.4

מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בס״ק  

לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו    14.3ו/או    14.1

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי    -בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור  

והוצאות  או   וריבית  הצמדה  הפרשי  בתוספת  זאת  וכל  הוראותיה,  לפי  כאמור  תשלום 

 שעמדה בהן בקשר לכך. 

וציודו ו/או כל נציג מטעמו באתר. הביטוח   .13.5 הספק יבטח את עצמו וכן את עובדיו 

יכלול את כל פעילות הספק ונציגיו בקמפוס המכללה וכן פעילות מחוץ למכללה הקשורה  

לרבות פגיעה בצד שלישי כתוצאה משימוש בנשק ו/או תאונת    ו/או הנובעת מהסכם זה,

 דרכים ו/או כתוצאה מכל פעילות אחרת. 

  ביטוח .13.6

על .13.6.1 הספק  מהתחייבויות  לגרוע  יהיה  -מבלי  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה  חוזה  פי 

. עלות הביטוח זה  הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה ,  פי כל דין-אחראי על

העצמיות   בלבד  נהלוחת וההשתתפויות  הספק   להעביר   .על  הספק  מתחייב  כן  כמו 

מראש  אושרו  שלא  שינויים  וללא  שלו  המבטחת  כדין  חתום  ביטוח  אישור  למכללה 

ימים ממועד החתימה על החוזה, וטרם תחילת העבודות בפועל, המוקדם    7בכתב ע"י,  

הפרה יסודית של ההסכם ותזכה את המכללה מביניהם. אי העברת אישור זה תחשב ל

 בתרופות המגיעות לה על פי חוק. 

בפוליסות הביטוח של    נהירשמת ו  נהיושמת בחוזה זה    מצוינותכל דרישות הביטוח ה  .13.6.2

 . על פי בקשתה כללהימסרו למ יהן הספק והעתק 

מזעריים  פי החוזה, הנם  -ביטוחים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים על   .13.6.3

המ של  אישור  משום  בהם  מטעמ  כללהואין  מי  העומד    האו  הסיכון  וגודל  להיקף 

לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים, גבולות האחריות וסכומי ביטוח ככל האפשר 

 .ולצד שלישי כללהמנת למנוע הפסד לו, למ-וכפי הסיכון על

ויותיו על פי חוזה  הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייב .13.6.4

כלפי  דרישה  או  בטענה  יבוא  שלא  מטעמו  מי  ובשם  בשמו  בזה  מצהיר  הספק  זה. 

וכך גם לגבי תביעת   כללה המ נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור,  בגין כל 

 .לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח שמבטחות אותו  ,שיבוב מכל סוג
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בפוליסות   .13.6.5 הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  ביטוחים,  לפני  קיום  ובהתאם  ובאישור 

  ך מתואר  אישור הביטוח   תא  כללה, ימציא הספק למלמועד שייקבע בהודעת המכללה

 .לתקופת ביטוח נוספת

הספק ועל חשבונו ובאופן   ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר יחודשו ע"י  .13.6.6

דין לו אחריות עפ"י  יש  עוד  כל  מ  , רצוף  פחות  ה  3  - ולא  מועד  זה. שנים מתום  סכם 

מ תפחת  שלא  גילוי  תקופת  תכלולנה  מקצועית  ואחריות  מוצר  חבות   12  -פוליסות 

 .יםחודש

מוסכם בזאת כי בהמצאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום   .13.6.7

ל  כלשהו  פטור  על  ספקמתן  על -מאחריותו  ו/או  זה  חוזה  חברת -פי  אם  בין  דין,  פי 

אם   ובין  לשפות  התחייבה  המהביטוח  על  להטיל  כדי  בכך  ואין  אחריות   כללהלאו, 

 .כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח

לבדוק את הפוליסות ואישור    תרשאי  תהא  כללה כי המ  , מוצהר ומוסכם בין הצדדים .13.6.8

בדיקתם -. למען הסר ספק, בדיקתם או איןלעשות כ   תחייב  תהאאך לא    ,קיום ביטוחים

פי דין או אחריות - את הספק מאחריות על  יםפוטר ם  אינ  האו מי מטעמ   כללהידי המ-על

 .פי חוזה זה-על

- מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע החוזה עקב אי .13.6.9

 בשל   מו גרי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שי-מצאת או איה

 . העיכוב כאמור

פי פוליסה מכל סיבה,  -וטחים עלפי דין לנזקים בלתי מב - לבדו יהיה אחראי על   הספק .13.6.10

 .לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

ו/או   כללהכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המ ,הספק מצהיר .13.6.11

בב  ההבאים מטעמ זכאית לשיפוי  עפ"י הביטוחים הנ"ל  אותו  גין  של כך שהיא  נזק  

וה הוביטוח אחר שהסדיר ו/או הבאים מטעמהפוטר בזאת  ספק  ,  מכל   את המכללה 

אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע 

 . נזק בזדון כלפי הספק

בנוסח הידוע בשם    יהיו  וחבות מעבידים  הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .13.6.12

  ." או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי 2019"ביט 

כמבוטח נוסף    המכללה( את  1הביטוחים שיסדיר הספק או הבאים מטעמו יכללו: ) .13.6.13

( סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו  2בכפוף להרחבי השיפוי. ) 

והבאים    כללה( סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המ3על הספק בלבד. )

( סעיף לפיו  4שביצע נזק בזדון כלפי הספק. )   , הוויתור כאמור לא יחול כלפי מיהמטעמ
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ביטוח כפל כלפי מבטחי המ יטען לטענת  לא  והביטוח של הספק הינו    כללההמבטח 

על שנערך  ביטוח  לכל  וקודם  המ-ראשוני  ) כללהידי  לא 5.  הפוליסות  לפיו  סעיף   )

תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על 

יום מראש )ביטול פוליסה אפשרי    60פחות  כללה ל עות דואר רשום לידי המכך באמצ

( סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב, 6רק על פי תנאי הפוליסה והחוק(. )

 .פי הפוליסה-לקבלת שיפוי על כללהלא יפגע בזכויות המ

אי .13.6.14 בגין:  וסייגים  חריגים  יבוטלו  מקצועית  אחריות  לביטוח  של - בפוליסה    יושר 

עובדים; חריגה מסמכות בתום לב; אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה; 

אחריות בגין קבלני משנה )קבלני המשנה עצמם לא מבוטחים(; אובדן מידע ומסמכים; 

 . הוצאת דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע; פגיעה בצנעת הפרט, רשלנות רבתי

חבות .13.6.15 ובפוליסת  מקצועית  אחריות  לביטוח  )  בפוליסה  ירשמו:  סעיף  1המוצר   )

מיום   יחול  הרטרואקטיבי  הכיסוי  תחילת  מועד  רטרואקטיבית".  ביטוח  "תקופת 

( סעיף "תקופת ביטוח מאורכת" לתקופת גילוי 2לבין הספק. )  כללהההתקשרות בין המ

- למעט עקב מעשה מרמה או אי  , חידוש הביטוח- חודשים לאחר ביטול או אי  12של  

ח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי  שלום, ובתנאי שאין ביטו ת

( שפקעה.  ) 3הפוליסה  פליליים".  בהליכים  "הגנה  של  הרחבה  "פגיעה  4(  סעיף   )

 .  (Personal Injury)"אישית

בגין מעשה או    כללה( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. אחריות המ1הרחבי השיפוי: ) .13.6.16

לפי  צולבת,  אחריות  לסעיף  ובכפוף  הספק  של  הוצאה מחדל  כאילו  הביטוח  יחשב  ו 

( ביטוח אחריות מקצועית. אחריות 2הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. )

בגין מעשה או מחדל מקצועי של הספק, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו    כללההמ

בנפרד,   המבוטח  מיחידי  אחד  כל  שם  על  הפוליסה  הוצאה  כאילו  הביטוח  יחשב 

בפוליסת צד  Personal Injury (3כללה. )תביעות הספק כלפי המ  הפוליסה אינה מכסה

 .ג' ובחבות מעבידים

ה .13.6.17 חבויות  בביטוחי  האחריות  יפחתו  י גבולות  ולא  הביטוח,  ולתקופת  לתובע  נם 

₪; ביטוח אחריות    2,000,000מהסכומים כדלקמן: ביטוח סיכוני צד שלישי בסך של  

 . ₪ 20,000,000חבות מעבידים בסך של ₪; וביטוח  2,000,000מקצועית בסך של 

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים   .13.6.18

יערוך משלימים,  ו/או  על   נוספים  כאמור,  המשלים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את  הספק 

 .חשבונו הוא, ובכפוף לכל ההרחבות והאמור לעיל

היו רשאים לשנות את תנאי והסדרי  י  מטעם המכללהו/או יועץ הביטוח    כללה המ .13.6.19

יום מראש    30הביטוח הנדרשים בחוזה זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  

 .ספקל
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 . הוראות סעיף הביטוח הינן מעיקרי החוזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית .13.6.20

 

 ערבות לקיום חוזה  .14

פי חוזה זה, וכל אחת מהן, מתחייב הספק  -להבטחת קיום התחייבויות הספק על .14.1

על במועד הקבוע במסמכי המכרז,  למסור,   ₪    70,000סך  -ערבות בנקאית לקיום החוזה 

 "(. ערבות לקיום חוזה "  -)להלן  (₪ אלף שבעים)במילים: 

והספק    ,1הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המפורט במסמך ג  .14.2

 יישא בעלויות הוצאתה. 

חודשים לאחר סיום    3ועוד    הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההתקשרות  .14.3

 תקופת ההתקשרות.  

 הפרת החוזה וסעדים .15

ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה בהפרה    ,בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים .15.1

 יסודית:

 . 14, 13,  12,  11, 10, 7, 6הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  (א)

ואי (ב) )א(,  בפסקה  מנויה  כלשהי מהוראות החוזה, שאינה  הוראה  תיקונה  -הפרת 

 או חזרה על אותה הפרה.   ,ידי המכללה- בתוך פרק הזמן שנדרש לכך בכתב על

קדם מפרק ו/או מפרק  מינוי  ו/או  כנגד הספק  צו פרוק ו/או צו כינוס נכסים    מתן (ג)

זמני   נכסים  כונס  ו/או  ו/זמני  הליכיםמתן  או  לספק  או  נגד הספק  צו הקפאת   ,

לפועל    ביצוע הוצאה  של  כלשהי  הספק  פעולה  ו/או  נגד  הדרושים  נכסיו  לגבי 

הקשורים לביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה, והצו או הפעולה כאמור לא הופסקו  

 יום ממועד ביצועם. )שלושים( 30או הוסרו לחלוטין תוך 

דור  יידי הספק החלטה על פירוק מרצון או שהוא הגיע לפשרה או ס- נתקבלה על (ד)

ארכה או פשרה למען    תעם נושיו, כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל 

 הסדר איתם. 

 הוכח להנחת דעתה של המכללה שהספק הסתלק מביצוע החוזה. (ה)

דעתה, שהספק או אדם אחר מטעמו נתן או  כשיש בידי המכללה הוכחות, להנחת   (ו)

הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר למכרז ו/או לחוזה זה או  

 ביצועו. 

הוכח להנחת דעתה של המכללה שהצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז או   (ז)

אשר היה בה    ,במסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית

 ל ההתקשרות עמו. כדי להשפיע ע
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כי בכל מקרה של הפרה יסודית של אחת או יותר מהתניות    ,מוסכם בין הצדדים .15.2

)במילים:   ₪  70,000החוזה, ישלם הספק למכללה פיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק בשיעור  

ישלם   ,חוזהבמסמכי ה  יםהזמנים הקבוע   ותלוח בעמידה  -במקרה של אי.  אלף ₪(שבעים  

 .   ₪ 500סכום של   תן השירות,מב הספק למכללה בעבור כל יום איחור 

  הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות סעיפים  .15.3

כנגד   15.1-15.2 טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,  ויתור  בזאת  מוותר  והוא   לעיל, 

 ועים, המוסכמים והמוערכים מראש.האמור בהן, לרבות סבירות סכומי הפיצויים הקב

כדי למנוע   .15.4 המכללה לתבוע מהספק סכומים נוספים  מ אין באמור בסעיף זה לעיל 

פי  -לכל סעד על  לעיל, אם יגיעו לה, ו/או לגרוע מזכותההמפורטים  לסכומים  בר  כלשהם מע

 פי כל דין. -חוזה זה ו/או על 

 המוסכמים שיגיעו לה מהספק המכללה תהיה זכאית לנכות את סכומי הפיצויים   .15.5

בהתאם להוראות חוזה זה מכל סכום שיגיע לספק, או להיפרע באמצעות חילוט הערבות  

ים כאמור לא ילקיום החוזה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. תשלום הפיצויים או ניכו

 פי חוזה זה. -את הספק מהתחייבויותיו על וישחרר

 הקורונה  במגפתות במקרה של החמרה ולרבזכויות המכללה במקרה של כח עליון  .16

  מידי בנוסף ועל אף האמור בכל מקום בהסכם זה, המכללה תהיה רשאית בכל עת להביא לביטול  

עליון, לרבות מלחמה, מזג אויר,    או להקפאה לתקופה מוגבלת של ההסכם בשל נסיבות של כח

אסון טבע, אסון לאומי, מגיפה, שביתה, השבתה, הכרזה על מצב חירום מכל סוג וכיוצא באלה,  

לרבות במקרה של החמרה במגפת הקורונה בגינה לא יתקיימו בחינות במכללה, ובמקרה כזה  

ולא תחו ו/או  לא תחוב המכללה בביצוע ההתקשרות, כולה או חלקה לפי החלטתה,  ב בפיצוי 

בדמי ביטול ו/או בתשלום כלשהו לספק, ולספק לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 .כלפי המכללה ו/או מי מטעמה

 תנאים כלליים  .17

בכל מקרה של סתירה בעניינים טכניים/מקצועיים בהוראות מסמך כלשהו ממסמכי   .17.1

כתב למחלקת רכש ומכרזים החוזה ו/או בין הוראות מסמכי החוזה השונים, יפנה הספק ב

 מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. -במכללה על

הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה  -שום ארכה, הנחה או ויתור או אי .17.2

בזכויות המכללה,    גיעהלא ייחשבו כוויתור או כפ  ,של המכללה עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין

 המכללה.מורשי החתימה של  ידי  - אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על   ,ולא יהיה להם תוקף

הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   .17.3

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 
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אלא    ,כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המכללה לא יהיו בתוקף .17.4

 המכללה. מורשי החתימה של מו כדין על ידי אם נעשו בכתב ומראש ונחת 

פי דין, תהיה  - פי חוזה זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על .17.5

ו/או כספים   המכללה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק 

חוזה זה או  שיגיעו ממנה לספק כל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת הספק, לפי  

 מכל מקור אחר, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי. 

ו/או   .17.6 הנובעת  תביעה  בכל  השיפוט  בפרשנותו,  הסמכות  לרבות  זה,  בחוזה  קשורה 

)נוף  יישומו, אכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז   צפון 

 . הגליל(

הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה   .17.7

 והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. 

ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  - שלחנה בדואר רשום עליהודעות שת  .17.8

בתום   לנמען  הגיעו  כאילו  למשלוח    72תראינה  מסירתן  ממועד  שעות  ושתיים(  )שבעים 

  -ונתקבל על כך אישור טלפוני    -בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה  

 הראשון שלאחר יום השידור. תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים

 

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

                                   הספק                                                 המזמינה                                          
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יזרעאל  עמק האקדמית המכללה  
 (צ"חל)בע"מ  שטרן  מקס ש"ע

 

 

 04/22מכרז פומבי  

 למתן שירותי כח אדם

 בבחינות להשגחה 

 

 נספחים 
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 דרישות המקצועיות הנדרשות במסמכי המכרז הצהרה בדבר עמידה ב -  1נספח 

 

 לכבוד:

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( 

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 

ע יזרעאל  עמק  האקדמית  המכללה  לבקשת  בזאת,  להצהיר  )"הריני/ו  בע"מ  שטרן  מקס  צ(  "חלש 

 "(, כי:המזמינה" או/ו "המכללה )להלן: "

 

זה בהתאם לדרישות המופיעות בכלל מסמכי  מושא מכרז  ספק את השירותים  יש ביכולתנו ל .1

למסמכי    10בהתאם למופיע, בין היתר, בנספח  ולעמוד בכל הדרישות המקצועיות  המכרז,  

 המכרז.

ידוע לי/לנו שאם הצהרתי/נו זו תתברר ככוזבת, תהא רשאית המכללה לחלט את הערבות   .2

הבנקאית שנמשכה על ידי/נו לטובתה ו/או לדרוש את ביטול החוזה בגין הפרה יסודית שלו  

וכן כל תרופה ו/או סעדים אחרים המוקנים לה לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של  

 הפרה יסודית.  

 

 __________ 

 המצהיר     
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 הצהרה בדבר איתנות פיננסית  –  2נספח 

 

 שם המציע __________ 

 תאריך _____________ 

₪  1,000,000הינו לפחות    שירותי כח אדםהמחזור הכספי של המציע, הנובע מפעילות בתחום  .1

 . 2018-2022  שניםבכל אחת משלוש שנים, בין ה)מיליון שקלים חדשים( )ללא מע"מ(, 

 המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.  .2

ידוע לי שאם הצהרתי זו תתברר ככוזבת, תהא המכללה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית   .3

ת המכללה ו/או לדרוש כל תרופה ו/או סעדים אחר המוקנים לה  ידי המציע לטוב-שנמשכה על

 לפי כל דין ו/או לפי ההסכם במקרה של הפרה יסודית.  

 

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________   _______________      ___________  _____________ 

 חתימה וחותמת   תפקיד    שם    תאריך 

 

 לזיהוי בלבד: –חתימת רו"ח 

 

 _______________________ 
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 נספח 3-  טבלת ניסיון 
 

 
טופס זה משמש לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף וכן לבחינת ניסיונו של הספק בכלל לצורך  

האיכות.   בקריטריון  ניקוד  שמתן  לחברות  יתרון  יינתן  ההצעות  בשירותי   נהצגתבניקוד  ניסיון 

  .השגחה בבחינות

 

 שירותי השגחה בבחינות: לטבלת ניסיון 

  : לקוחשם ה

 :לקוחאיש קשר מטעם ה

 )שם + תפקיד( 

 

עובדים   אצל    המציע   שלמס' 

 : הלקוח

 

  היקף שעות:

  תקופת ההתקשרות: 

הקשר  איש  עם  ההתקשרות  פרטי 

 )טלפון, נייד וכתובת אימייל( 

 

 

 

** להוכחת ההתקשרות חובה לצרף העתק חוזה / הזמנת עבודה / חשבונית / כל אסמכתא שתאשר  

 את היקף ההתקשרות.

 

, יש לצרף נספח זה  תאח  התקשרותיותר מ  ה שללסעיפי המכרז, במקרה שנדרשת הצג*** בהתאם 

 מספר פעמים בהתאם לנדרש.
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 רשימת ממליצים –  4נספח 

 

 
 השירות תיאור   דואר אלקטרוני  טלפון  איש קשר ותפקידו  שם הלקוח 
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 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים  –  5נספח 

 

נושא _______________ אני הח"מ   מורשה   ת/,   ,___________ מס'  החתימה    ית/ת.ז. 

 ת/ "(, מתחייבהמציע)להלן: " ___________________ מטעם__________________ שמספרו  

כי המציע יקיים בכל תקופת ההתקשרות עם המכללה, ככל שיזכה במכרז, את חובותיו בעניין שמירת  

זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק  

 לצורך אספקת העבודה או השירותים. 

 

   
בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך  המציע חתימת וחותמת    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

דיני העבודהתצהיר     –  6נספח   זכויות עובדים על פי  צווי ההרחבה  ,  בדבר שמירת 

 וההסכמים הקיבוציים 

 )יוגש על ידי מנהלי המציע או בעלי מניותיו( 

 
 הצהרה

 

אני הח"מ ____________________ת.ז _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:   

)להלן   .1  _____________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  הגוף  "המציע"  –הנני  שהוא   )

האקד המכללה  עם  להתקשר  שטרן  המבקש  מקס  ע"ש  יזרעאל  עמק    – )להלן  בע"מ  מית 

 (. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע."מכללה " או "המזמינה"

הנני מצהיר על קיום חובותיי בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה   .2

עלי כמעסיק לצורך אספקת שירותי ובכל מקרה לא    וההסכמים הקיבוציים החלים  כ"א, 

פחות משכר המינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ואשלם כנ"ל במהלך כל תקופת  

 ההתקשרות.  

 הנני מצהיר כי ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה הינן __________  .3

 .______________________________________________________________ 

 אין(.  –הרשעות יש לציין )ככל שאין  

הינן     מציע בגין הפרת דיני עבודה ב פליליות של בעלי השליטה  ה הרשעות  הנני מצהיר כי ה .4

 .______________________________________________________________ 

 אין(.  –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

ה .5 כי  מצהיר  אחרות  ה הרשעות  הנני  חברות  של  )אם  פליליות  השליטה  מבעלי  מי  בשליטת 

 הינן ____________________________________  קיימות( בגין הפרת דיני עבודה

 .______________________________________________________________ 

 אין(.  –)ככל שאין הרשעות יש לציין 

 המציע הינם _______ על ידי  חלוטים בגין הפרת דיני עבודהה דין  ה פסקי הנני מצהיר כי  .6

 .______________________________________________________________ 

 יש לצרפם(.  –אין, במידה וקיימים פסקי דין חלוטים    –)ככל שאין פסקי דין חלוטים יש לציין  

בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל    המציע הקנסות שלהלןהושתו על  הנני מצהיר כי   .7

ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה בשנתיים האחרונות שקדמו למועד  

 ______________________________________________.  האחרון להגשת ההצעות

 אין(. –)ככל שלא הושתו קנסות, יש לציין 
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בגין הפרה של חוקי העבודה על    ם הכספיים שלהלןהעיצומי  המציע  הושתו עלהנני מצהיר כי   .8

השנים   בשלוש  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי 

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני  

 __________________________________________  2011  –העבודה, תשע"ב 

_______ ._______________________________________________________ 

 אין(.  –)ככל שלא הושתו עיצומים כספיים, יש לציין 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

 

                                                                                                     ______ ________________ 

חתימת המצהיר/ה                                                                  

)מורשה חתימה מטעם המציע(                                                                                            
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 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול תצהיר בהתאם –  7 נספח

 

מורשה ______________ ת.ז. מס'   ת/, נושא _____________ אני הח"מ   החתימה    ית/ , 

"_____________שמספרו    ________________  מטעם שהוזהרתי  המציע )להלן:  לאחר   ,)"

צפוי אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  כן,    ה/ כחוק  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  העונשים  לכל 

 בזאת, בכתב, כדלקמן: ה/מצהיר

מתן שירותי     04/22להגשת הצעה במכרז פומבי מס'  תצהיר זה בשם המציע, בקשר    ת /אני נותן .1

 כח אדם להשגחה בבחינות ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  .2

דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים -המציע ובעל זיקה אליו, לא הורשעו בפסק  .2.1

או לפי חוק שכר מינימום,    1991- הוגנים(, תשנ"א  זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים

 . 1987-תשמ"ז

בפסק .2.2 הורשעו  אליו  זיקה  בעל  או  המציע  חוק  -אם  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין 

והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א כדין  )איסור העסקה שלא  זרים  לפי חוק שכר     1991-עובדים  או 

, הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, תשמ"ז

 ההרשעה האחרונה. 

 כי מתקיים במציע אחד מאלה:  ה/ עוד הנני מצהיר .3

, אינן חלות על 1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   .3.1

 המציע. 

, חלות עליו והוא  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף  .3.2

 מקיים אותן.  

לפנות למנהל הכללי של משרד   ת /עובדים לפחות, אני מתחייב   100ככל שהמציע מעסיק  

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  לחוק    9העבודה 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל שהמציע התחייב    –שוויון זכויות, ובמידת הצורך  

כאמור   החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר 

כי נעשתה פניה כנדרש,   ה/הנני מצהיר  –ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  

 פעלתי ליישומן;  לחוק שוויון זכויות,  9וככל שהתקבלו הנחיות ליישום חובות לפי סעיף 

זו למנהל הכללי של משרד   ת/אני מתחייב לפי פסקה  להעביר העתק מהתצהיר שנמסר 

 ימים ממועד ההתקשרות.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  
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זיקה" המונחים  "הורשע",  בעל  ויתר  בעבירה,  ציבוריים,    -"  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 . 1976- תשל"ו

 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ___________ כי שמי הוא   ה/מצהיר הנני 
 אמת.  -תוכן תצהירי  

   

 חתימה וחותמת המציע  בשם המציע  ת/שם מלא של החותם תאריך 

 

 

 אישור

 

 מרחוב ______________   ______ , עו"ד/רו"ח, בעל/ת מ.ר. _____________ אני הח"מ,  

 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'____________ שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום  

זה    / ידי הצגת ת.ז. מס'______________ -עצמו/ה על תצהיר  על  וחתם/ה  אישית,  לי  המוכר/ת 

לאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי ת/יהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק,  

 ה וחתם/ה עליה בפניי. /אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו 
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח  תאריך 
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 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" –  8נספח 

, אנו  1977 -בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .1

 בזאת, כדלקמן: הח"מ ________________________ מתחייבים ומצהירים 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או   1.1

כל דבר בעל ערך, במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או  

יזרעאל   עמק  האקדמית  המכללה  של  )חל"צ(  מחדל  בע"מ  שטרן  מקס    – )להלן  ע"ש 

נושא משרה במכללה ו/או של עובד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או  "( ו/או של  המכללה "

 כל גורם אחר, בקשר למכרז זה ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.2

חסוי/סוד  מידע  לקבל  מנת  על  אחר  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  הקשור המכללה  י 

 להליכי המכרז ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה במכללה ו/או עובד  1.3

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית  

 ו/או לא תחרותית. 

לעיל במסגרת הליכי התקשרות עם המכללה ו/או    1.3-  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק   1.4

 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי המכללה שומרת    1היה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף   .2

לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליכי המכרז לגביהם קיים חשד 

ו בכל הליך אחר ו/או לא לקבל הצעתנו במכרז ו/או לבטל בכל  כי נעשתה הפעולה כאמור ו/א

הנובעים   החוזה/ההזמנה  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  במכרז  זכייתנו  את  שהוא  זמן 

 מהמכרז.

אנו מתחייבים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנינו   .3

בהלי שהיא  דרך  בכל  המעורבים  מטעמנו  חוזה/הזמנה  ומי  ו/או  המכללה  של  המכרז  כי 

 הנובעים ממנו. 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם: ______________        חתימה: _____________    חותמת )חברה(: ____________ 
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 ריכוז מידע ארגוני -  9נספח 

 

 ____________________________________________________שם המציע:  .1

 מספר רישום במרשם המתנהל על פי דין )כדוגמת רשם החברות(: _________________  .2

 כתובת: _______________________________________________________ .3

 כתובת משרד רשום:  _____________________________________________ .4

 רי טלפון: __________________________________________________מספ .5

 מספר טלפון נייד: _________________________________________________  .6

 מספר פקסימיליה:  ______________________________________________ .7

 עיסוק עיקרי: __________________________________________________  .8

 המציע  אנשי המפתח אצל  .9

 

שנות  שם
ון ותק/ניסי  תחום התמחות 

   
   
   

   
 

 איש הקשר מטעם המציע בכל הנוגע למכרז: .10

 שם מלא: ______________________________ 

 תפקיד אצל המציע: _____________________________ 

 _________________________________ מספר טלפון נייד: 

 פקס: _____________________________________ 

 כתובת דוא"ל: ______________________________

 

ידוע לנו שכל פניה/מענה של המכללה אלינו בנוגע למכרז זה, יעשו לפי הנתונים שנמסרו לעיל  

 לכל דבר ועניין. וכי הצהרתנו בדבר דרכי יצירת הקשר עמנו תחייב אותנו 
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 הדרישות המקצועיות   – 10נספח 

 

כ .1 של  בהיקף  בבחינות  השגחה  שירותי  למכללה  לספק  הספק  שנתיות  25,000  -על    . שעות 

המכללה אינה מתחייבת להזמין מהחברה הזוכה את כמות השעות הנקובה לעיל ושומרת  

 לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השעות על פי צרכיה וראות עינה. 

 

 משגיחי בחינות  .2

מהות עבודת המשגיחים כוללת השגחה בכיתות ובמסדרונות במהלך בחינות. שמירה על  2.1

ה של הבחינה על פי כללי המכללה. המשגיחים אחראים השקט והסדר והתנהלות תקינ

לכיתה,  שנכנס  המרצה  החתמת  טפסים,  גבי  על  רישום  בבחינה,  הסטודנט  זיהוי  על 

הדבקת מדבקות על גבי הבחינות, הקראת זמנים וכתיבת כללים נדרשים על גבי הלוח, 

לא על פי  מילוי מפת הכיתה על פי סדר הישיבה של הנבחנים, דו"ח פיקוח שעליהם למ

סדרי הבחינה, ליווי סטודנטים לשירותים, במידה ומתגלה עבירת משמעת עליהם למלא 

דו"ח תלונת משמעת. במקרים מסוימים על המשגיחים לסייע לסטודנטים בעלי לקויות 

 למידה באופן של הקראה ו/או הכתבה. 

עיקר העבודה היא בתקופות בין הסמסטרים שהינן תקופת בחינות. יחד עם זאת, ישנם  2.2

גם מבחנים ו/או משובים במהלך תקופת הסמסטר )לנוחיות המציע בסוף הנספח מצורף 

 תשפ"ג(.   –לוח שנה אקדמי של שנת הלימוד הנוכחית 

השגחה בבחינות כמפורט על הספק להעסיק עובדים מיומנים ובעלי ניסיון לצורך שירותי   2.3

 לעיל. משגיחי הבחינות יענו על הקריטריונים הבאים:  2.1בסעיף 

 .דובר/ת עברית -

 .בעל/ת יכולת הבעה בכתב ובע"פ -

 בעל ידע טכנולוגי בסיסי.   -

 .נעים הליכות -

 .יכולת עבודה בצוות -

 .ה/בה בשלוש השנים שקדמו למועד עבודתו  ה/אינו/ה סטודנט במכללה ולא למד -

 לילי. ללא עבר פ -

 הכשרה לתפקיד משגיח בחינות  2.4

הדרכה   2.4.1 עוברים  המכללה  המשגיחים  בשנה.  מטעם  פעמיים  כשעתיים  של 

הנוכחות. מהות   על  והן  על הנסיעות  ההדרכה ללא תשלום מצד המכללה, הן 

התפקיד   ודרישות  הבחינה  סדרי  בבחינות,  והתנהלות  נהלים  כוללת  ההדרכה 

 בבחינה.  

עובדים   2.4.2 קליטת  העובדים  במסגרת  ידרשו  בבחינות  ההשגחה  לביצוע  זמניים 

 המשגיחים בבחינות לחתום על טופס סודיות. דוגמא לטופס מצורפת לנספח זה.
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 רכז/ת בחינות  2.5

 הספק יספק ללא תמורה ועל חשבונו רכז/ת בחינות העונה על הקריטריונים הבאים:

 .דובר/ת עברית -

 .בעל/ת יכולת הבעה בכתב ובע"פ -

 .הליכות  ם/תנעי -

 .יכולת עבודה בצוות -

 יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת. -

 .office-שליטה ב -

 .בה בשלוש השנים שקדמו למועד עבודתו ה/אינו/ה סטודנט במכללה ולא למד -

 .ללא עבר פלילי -

 .כישורי ניהול צוות משגיחים -

 .שרותיות -

מועדי   2.6 הכוללת:  המבחנים,  תכנית  את  בחינות  מדור  מראש  י/תקבל  בחינות, הרכז/ת 

תחזית לכמות משגיחים נדרשת לכל בחינה, דרישות ומאפיינים מיוחדים ובהתאם לכך 

 י/תקצה כוח אדם בכמות מספקת לצורך ביצוע ההשגחה בבחינות בצורה מיטבית. 

 רכז/ת הבחינות נדרש/ת להיות במכללה לאורך כל השנה. במסגרת עבודתו/ה היא/הוא 2.7

ינות, שירות לביצוע סקרים במנהל האקדמי  מרכז/ת גם את מבחני אמצע, שירות למכ

 ועוד. 

ש 2.8 מקבל ימשגיח  בשירותיו  צורך  אין  כי  ונמצא  המכללה  ידי  על  הוזמן  כי  לבחינה  גיע 

 . על פי חוק נסיעות בתוספת תשלוםתשלום עבור שעתיים 

הבלעדי  2.9 דעתה  שיקול  לפי  המכללה,  לדרישת  בהתאם  משגיח  להחליף  מתחייב    הספק 

שעות מקבלת הדרישה, ללא   24. החלפת משגיח תעשה תוך  מק לנ  מחויבתומבלי שתהיה  

 .אפשרות להתנגד או לערער על דרישה זו

 לספק יוקצה חדר במכללה ממנו ינהל את שרותי ההשגחה בבחינות.  2.10

 הספק יצייד על חשבונו את החדר במחשב ובציוד הנדרש לו לצורך ביצוע השרות. 2.11
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 משגיחי בחינות: דוגמא לטופס סודיות 

 

 טופס התחייבות לשמירת סודיות למשגיח/ה בבחינות 

 

אני הח"מ מתחייב/ת בזאת לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות ו/או למסור בשום דרך הן במהלך  

מסמכים המתייחסים   והן לאחר מכן לכל אדם או גוף כלשהו מידע או  עבודתי כמשגיח/ה בחינות

 לתפקידי הכוללים:

 הבחינה ותוכנה. מבנה  .1

 נוהלי עבודה במנהל תלמידים וביחידות המכללה השונות הקשורים לבחינות.  .2

 

ידוע לי כי הפרת התחייבותי שלעיל עלולה לגרום למכללה האקדמית עמק יזרעאל  נזק והיא תהיה  

נגדי לרבות   כל סעד חוקי  ולקבל  זכאית לדרוש ממעסיקי להפסיק את עבודתי באופן מידי לתבוע 

 ם ודמי נזק. פיצויי

 

 

 הנני מאשר/ת  כי קראתי והבנתי את תוכן התחייבות זו. 

 

 

 

_____________________       __________________      ________________ 

 שם המשגיח/ה                           ת.ז.                                     חתימה      
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 2022-2023לוח שנת הלימודים תשפ"ג  

  סמסטר חורף –סמסטר א' 
  

 30.10.22יום ראשון, ה' חשוון, תשפ"ג,  תחילת הלימודים סמסטר א'
  

 25.12.22טבת, תשפ"ג,  יום ראשון, א'  חופשת חנוכה 
  

 29.01.23יום ראשון, ז' שבט, תשפ"ג,  סיום הלימודים סמסטר א'
  

  בחינות סמסטר א'** 
  

 ,  30.01.23מיום שני, ח' שבט, תשפ"ג,  מועדי א'
 14.02.23עד יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ג, 

  
 ,  15.02.23מיום רביעי, כ"ד שבט, תשפ"ג,  מועדי ב'

 27.02.23עד יום שני, ו' אדר, תשפ"ג,  
  

  סמסטר אביב –סמסטר ב' 
  

 28.02.23יום שלישי, ז' אדר, תשפ"ג,  תחילת הלימודים סמסטר ב'
  

)הלימודים    06.03.23יום שני, י"ג אדר, תשפ"ג,   תענית אסתר 
 ( 18:00יופסקו בשעה 

  
 07.03.23יום שלישי, י"ד אדר, תשפ"ג,  חופשת פורים

  
 ,  02.04.23מיום ראשון, י"א ניסן, תשפ"ג,  חופשת פסח

 .  12.04.23עד יום רביעי, כ"א ניסן, תשפ"ג, 
ניסן,   כ"ב  חמישי,  ביום  יתחדשו  )הלימודים 

 (.    13.04.23תשפ"ג, 
  

כ"ו   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה שני,  תשפ"ג,  יום     17.04.23ניסן, 
 (.18:00)הלימודים יופסקו בשעה  

  
)הלימודים     24.04.23יום שני, ג' אייר, תשפ"ג,   ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

 (. 18:00יופסקו בשעה 
  

)אין   ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום 
 לימודים( 

   25.04.23יום שלישי, ד' אייר, תשפ"ג,  

  
   26.04.23יום רביעי, ה' אייר, תשפ"ג,   העצמאות  חופשת יום

  
 ו' סיוון, תשפ"ג, -שישי, ה' -ימים חמישי חופשת חג השבועות 

25-26.05.23 
  

    20.06.23יום שלישי, א' תמוז, תשפ"ג,  סיום הלימודים סמסטר ב'
  

  בחינות סמסטר ב'**
  

 ,  21.06.23מיום רביעי ב' תמוז, תשפ"ג,  מועדי א'
 11.07.23עד יום שלישי, כ"ב תמוז, תשפ"ג, 
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 ,  12.07.23מיום רביעי, כ"ג תמוז, תשפ"ג,  מועדי ב'
      28.07.23עד יום שישי, י' אב, תשפ"ג,  

  
  סמסטר קיץ

  
 09.07.23יום ראשון, כ' תמוז, תשפ"ג,   תחילת הלימודים סמסטר קיץ

  
 .25.08.23יום שישי, ח' אלול, תשפ"ג,   סיום הלימודים סמסטר קיץ

  
קבוצות   תשפ"ב  קיץ  סמסטר  תאריכי 

 מיוחדות*
 

  
מדע המדינה ורב תחומי במדעי החברה )ימים  

 ד+ ו(*
14.7.23-15.9.23 

  
 14.7.23-15.9.23 אנשים עובדים  –מדע המדינה וקרימינולוגיה 

  
 9.7.23  -1.9.23  יעוץ חינוכי* 

  
 10.7.23-31.8.23 כלכלה ולוגיסטיקה* 

  
 9.7.23-15.9.23 מערכות מידע*

  
פיתוח וייעוץ ארגוני )קורסי השלמה + מסלול  

 ישיר( 
9.7.23-15.9.23   

  
לקבוצות   קיץ  בתאריכי  שינויים  *יתכנו 

 מיוחדות. 
 

  
  טקסים ואירועים בשנה"ל תשפ"ג*

  
 06.11.22יום ראשון, י"ב חשון, תשפ"ג,  לרה"מ יצחק רבין ז"ל*טקס זיכרון 

  
     18.04.23יום שלישי, כ"ז ניסן, תשפ"ג,  טקס זיכרון ליום השואה והגבורה*

 10:00בשעה: 
  

     24.04.23יום שני, ג' אייר, תשפ"ג,  טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל* 
 10:00בשעה: 

  
 טרם נקבע  לבוגרים ומוסמכיםטקסי הענקת תארים 

  
 טרם נקבע  יום הסטודנט

  
לימודים   יתקיימו  לא  זיכרון  טקסי  במהלך   *

 והם יתחדשו בתום הטקס. 
 

  
 

 15.10.23יום ראשון ל' תשרי, תשפ"ד, פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד  
 

 שינוי יובא לידיעת הכלל. * מועדי הטקסים והאירועים נתונים לשינויים בידי הגופים המוסמכים. כל  
 מועדי הבחינות נתונים לשינויים בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי במועד בחינה יפורסם בערוצי     **
 המידע השונים ויחייב את ציבור הסטודנטים.     
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   2022-2023ימי מנוחה לעדות השונות לשנה"ל תשפ"ג  
 חגי העדה האתיופית  

 23.11.2022יום אחד   חג הסיגד 
 

 חגי המוסלמים 
 30.07.2022יום אחד   ( 1431מוחרם )ראש השנה ההיג'רית  1
  

 08.10.2022יום אחד   יום הולדת הנביא מוחמד 
  

 22.04.2023ימים   3 חג הפסקת הצום  –עיד אל פיטר 
  

   29.06.2023ימים   4 חג הקורבן –עיד אל אדחה 
  

 : היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי  הערה
 החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים. 

 
 חגי העדה הדרוזית 

 25.01.2023יום אחד   חג הנביא אליהו 
  

 25.04.2023ימים   4 הנביא שועייב חג 
  

   29.06.2023ימים   4 חג הקורבן –עיד אל אדחה 
 

 חגי העדות הנוצריות 
קתולים  

 פרוטסטנטים 
 ארמנים  אורתודוכסים

    
   24.12.2022 ערב חג המולד 

 12:00החל מהשעה 
06.01.2022   

 12:00החל מהשעה 
18.01.2022 

 12:00החל מהשעה 
    

 19.01.2022 07.01.2022 25.12.2022 המולד חג 
    

 20.01.2022 08.01.2022 26.12.2022 יום שני לחג המולד 
    

 14.01.2023 14.01.2023 01.01.2023 ראש השנה 
    

 19.01.2023 19.01.2023 06.01.2023 חג ההתגלות 
    

 20.04.2022 07.04.2022 25.03.2023 יום הבשורה
    

 09.04.2023 09.04.2023 02.04.2023 הדקלים חג 
    

לפני   שישי  יום 
 הפסחא

07.04.2023 14.04.2023 14.04.2023 

    
 16.04.2023 16.04.2023 09.04.2023 פסחא

    
 17.04.2023 17.04.2023 10.04.2023 יום שני לפסחא 

    
 26.05.2023 26.05.2023 19.05.2023 העלייה השמיימה 

    
 04.06.2023 04.06.2023 28.05.2023 שבועות

    
 05.06.2023 05.06.2023 29.05.2023 יום שני לשבועות 
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 הערות:
סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים   .1

 הנ"ל. 
שייעדרו בתקופת הבחינות   .2 בני העדות הנ"ל  זכאים  סטודנטים  זה,  בלוח  חג המופיע  לרגל 

 למועד חריג בכפוף לנהלי הבחינות המופיעים בשנתון לסטודנט תשפ"ג. 
 פי הלבנה. -יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על .3
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 נספח 11 –  כתב הצעת המציע וההצעה הכספית בהתאם לכתב הכמויות 
 

 לכבוד: 

 "( המכללהצ( )להלן: ""ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע

 1930600ד.נ עמק יזרעאל  

 

 א.ג.נ.,

 מתן שירותי כח אדם להשגחה בבחינות – 04/22הנדון:  מכרז פומבי מס' 

 למכללה את הצעתנו למכרז הפומבי שבנדון. אנו, הח"מ, מתכבדים בזאת להגיש   .1

 :אנו מצהירים בזה כי .2

לביצוע   .2.1 ההתקשרות  הסכם  נוסח  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  את  ובעיון  בקפדנות  בחנו 

נספח הביטוח,   נספחי הערבויות,  להציע הצעות,  העבודות מושא המכרז, מסמך ההזמנה 

רלוונט מסמך  וכל  הכמויות  כתב  המכרז,  של  הטכניים  למסמכי  המפרטים  שצורף  אחר  י 

 המכרז.

 

המחירים המוצעים על ידנו, כפי המפורט בכתב הכמויות המצורף למסמך זה, והמהווה חלק   .2.2

ובדיקה   וביחס לכל אחד מרכיביו בנפרד, נקבעו על בסיס בחינה  בלתי נפרד ממנו, בכלל, 

 מרכיביה. מקצועית, וכי יש בהם כדי להוות תמורה מלאה וראויה לביצוע העבודה על כל 

 

קראנו בעיון את נוסח ההזמנה להציע הצעות, הבנו את כל האמור בה ואנו  מסכימים לאמור   .2.3

 בה ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פיה. 

 

 קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין המכרז ומסמכיו.  .2.4

 

את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת  קיבלנו את כל המידע לביצוע הפרויקט ועשינו   2.5

 להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו. 

בדרישות   2.6 ו/או  כלשהן  בתביעות  נבוא  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל  מסכימים  אנו 

 הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. - ידיעה ו/או אי- המבוססות על אי
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ה 2.7 התנאים  בכל  עומדים  עלאנו  ביצוע  - נדרשים  בעת  לעמוד  ביכולתנו  המכרז,  מסמכי  פי 

העבודה בפועל בכל הוראות המפרטים הטכניים של המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את 

הוראות המכרז,  פי  על  ו/או ההתחייבויות  כל הדרישות  ולבצע את  העבודה מושא המכרז 

, תמורת המחירים הכלולים  החוזה ונספחיו ולבצע את העבודה בכלל, וכל אחד ממרכיביה

 בהצעתנו. 

מנת לספק באופן מקצועי  -ברשותנו או בכוחנו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על 2.8

 את השירותים הנדרשים במכרז ולבצע העבודות מושא המכרז.

ידינו כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות  -המחירים הכלולים בהצעתנו כפי שנרשמו על 2.9

וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודה והשירות על  ובין כלליות, מכל  פי תנאי המכרז, - מין 

 לרבות: רווח, מיסים, ביטוחים, שירות, היטלים וכל הוצאה אחרת.  

בהצעתנו זו ובקיומה על ידנו )אם תתקבל על ידכם(, אין משום הפרה של כל זכות יוצרים,  2.10

ג', וכי אנו רשאים להגיש את הצעתנו  זכות מוסרית, זכות קניינית או כל זכות אחרת של צד 

זו ולהתקשר בהסכם מושא מכרז זה )ככל שהצעתנו תיבחר על ידכם(. ידוע לנו כי הצהרתנו  

 זו מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות בינינו לבין המכללה. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים. 2.11

מי   2.12 כנגד  ו/או  כנגדנו  עומדות  כנגד  לא  ו/או  תאגיד  שאנו  ככל  בתאגיד,  השליטה  מבעלי 

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או    ,התאגיד

 לכינוס נכסים. 

אנו מכירים את כל הדינים והחוקים המתייחסים לשירותים שניתן לכם ומתחייבים לפעול   2.13

 . לפיהם, לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת

ימים מאותו מועד,    14- כי עם קבלת הודעה על זכייתנו במכרז ולא יאוחר מ ,אנו מתחייבים 2.14

מציא את כל המסמכים הנדרשים, ביניהם אישור הביטוח, הערבות הבנקאית לקיום החוזה  נ

וכן לחתום על החוזה על כל נספחיו והשינויים שבוצעו בו אם    , ו/או כל מסמך נדרש אחר

   .בוצעו

נמל שלא  תוך  ככל  מקצתה,  או  כולה  זה,  בס"ק  האמורה  התחייבותנו  את  הזמן  פרק  א 

ביצוע   את  למסור  רשאית  ותהא  כלפינו  התחייבות  מכל  פטורה  תהא  המכללה  האמור, 

 . ושא המכרז למציע אחרמ השירות 

הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך ששה חודשים  2.15

 .ניהםימב לפי המאוחר  –הצעות או עד להכרזת הזוכה במכרז מהמועד האחרון להגשת 
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ידה  -אנו מסכימים כי המכללה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה על  2.16

 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין המכללה.

תהא   2.17 החוזה,  לקיום  הבנקאית  הערבות  של  במועד  המצאה  אי  של  במקרה  כי  לנו  ברור 

פי הסכם -מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד שהוא על ,החוזה לאלתראת  אית לבטל ה רשכללהמ

 פי דין. -זה ועל 

חוזה מחייב    ה יד- לראות בהצעתנו זו וקבלתה על  תזכאי  אתה  המכללה כי    ,אנו מסכימים 2.18

בינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה האחרות של המכללה כאמור במסמכי המכרז, ובייחוד  

מזכותה למסור את מתן השירות לכל אחד אחר, במקרה בו לא המצאנו את כל המסמכים  

 .  הנדרשים לאחר הזכייה

ן 2.19 של המכרז  ואמיתי בטבלת הניסיון    הננו מצהירים כי אנו מודעים לחשיבות מתן מענה כֵּ

ו, וברור לנו כי במקרה בו יתברר כי  נובכל מסמך אחר המפרט מידע לגבי כישורינו או ניסיונ 

המענה שניתן הוא בגדר "הצהרה כוזבת" או כלל מצג שווא, המכללה תהא רשאית לפסול  

 הצעתנו או לבטל ההתקשרות עמנו, ככל שהדבר התגלה למכללה לאחר ביצוע ההתקשרות.

תוגש תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה    ידוע לנו כי באם 2.20

ושא מכרז זה, יהא עלינו לטפל בתביעה  מ   מתן השירותיםו/או מי שבא מטעמה, בקשר עם  

ולשלם כל סכום שייפסק לחובת המכללה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה  

י מיד עם הגשת תביעה כאמור, אנו נודיע לבית  ידי בית משפט. אנו מתחייבים כ-על  ,כאמור

כל   וכן מתחייבים לשלם  נוטלים את מלוא האחריות על הטיפול בה  על כך שאנו  המשפט 

סכום שייפסק אף לחובת המכללה. המכללה תודיע לנו על תביעות ו/או דרישות, כאמור, על  

 מנת לאפשר לנו להתגונן מפניהן.  

ך ורק בשמנו וכי הננו זכאים לחתום כדין על ההצעה  אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת א 2.21

לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים  -הנ"ל. כמו כן, הננו מצהירים כי הצעתנו מוגשת בתום 

 או גופים אחרים המגישים הצעות במכרז זה.  
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 ההצעה

 "מ מע כולל בטופס הצעת המחיר הכלול הסופי  שהמחיר  לנו ידוע
 

 

 _____________________ תיאורו:  _______________________ שם המציע:              

 )אדם, חברה, שותפות או אחר(                                                        

 נא לפרט.                                                                                            

 ___________________   / ___________________ ת.ז./ח.פ:  

 ____________  פקס: ___________ טלפון:    _________________  כתובת: 

 ________________ טל' נייד:  _________________________איש קשר: 

 

 ** יש לצרף למסמך זה את טופס הצעת המחיר ולהגישם במעטפה נפרדת, כמפורט במסמכי המכרז. 

 חתימת המציע + חותמת _________________________ 
 

 אישור 

 כתב ההצעה והצהרת המציע 

"(,  מאשר בזה כי  המציע__________________ )להלן: "אני הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח של  

 __________ ה"ה    ביום  וההצעה  המכרז  מסמכי  יתר  כל  ועל  דלעיל  זו  הצעה  על  בפני  חתמו 

וכי התקבלו   ,_____________ ת.ז. _________ בשם המציע  -_______________ת.ז. _____________ו

ע הדרושים  וכל האישורים  ההחלטות  כל  ועל- לאצל המציע  שלו  לחתימת  -פי מסמכי ההתאגדות  דין  כל  פי 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. ,המציע על ההצעה למכרז

 

                                                                                    ____________________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                  

 טופס הצעת המחיר 

 

 משגיח בחינות 
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 להלן טבלת עלות שעתית לעובד כמשגיח בבחינות: 

 למעביד לכל שעת עבודה משגיח בחינות מינימלית עלות שכר 

  פירוט

תוספת  
לשכר 

  באחוזים 
עלות מינימום 

 למעביד

₪   29.12   שכר יסוד משגיח בחינות   
 ₪   1.31 4.5% חופשה 
 ₪   1.01 3.47% חגים 
 ₪   0.73 2.50% מחלה 

 ₪   1.89 6.5% פנסיה 
 ₪   2.43 8.33% פיצויים 

)בגין שכר יסוד + חופשה +   ביטוח לאומי 
 ₪   1.14 3.55% חגים + מחלה( 

 ₪   37.63   סה"כ עלות מינימום למעביד
 

 ישולמו ע"י המעביד בהתאם לחוק. דמי הבראה  •

תשלום דמי הנסיעות )כולל ביטוח לאומי בגין הנסיעות( המגיע לעובדים ישולם ע"י   •

 וכמוגבל בחוק.  לעובדים בפועל ביצוע ותשלום המכללה למעביד בנוסף ובנפרד על פי 

התשלום למשגיח בחינות בגין שעת עבודה לא יפחת מתעריף שעת עבודה עפ"י תחשיב  •

 המכללה כקבוע בטבלה לעיל.

אשר ת, אך אם וככל שעות נוספותביצוע ש ת מאשר האינ כללההמ , ככלל –שעות נוספות  •

  -תשי"א ,בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה נה שולמאלה ת  ,ספותעות נוביצוע ש

 וההיתרים אשר פורסמו מכוחו.   ,1951

 על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק, כשיעורו במועד התשלום.    •

 

 :הינה כמפורט להלןלשעת עלות משגיח בחינות   ***תוספת תקורה

    עלות בש"ח 

 כולל מע"מ   לא

עלות בש"ח כולל  

 מע"מ 

 הערות 

תקורה לשעת עובד  

 משגיח בחינות 

   

 

   .כל הוצאה ניהולית אחרתהתקורה כוללת  ***

   
 חתימה וחותמת   שם המציע  תאריך 

 


